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Q) RGE núm. 5772/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 4.500.000 euros per ajuts a la xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys. 443
R) RGE núm. 5773/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 4.500.000 euros per ajuts a la xarxa pública d'escoles infantils de 0 a
3 anys.
443
S) RGE núm. 5774/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a entitats sense ànim de lucre per finançar projectes de foment i
suport a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
443
T) RGE núm. 5775/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a entitats sense ànim de lucre per finançar projectes
de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
444
U) RGE núm. 5776/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 15.000 euros per ajudes a la convocatòria de premis i certàmens en matèria d'igualtats
entre dones i homes.
444
V) RGE núm. 5777/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 15.000 euros per ajudes a la convocatòria de premis i certàmens en
matèria d'igualtats entre dones i homes.
444
W) RGE núm. 5778/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per ajuts a la implantació de plans d'igualtat entre homes i dones a les
empreses de les Illes Balears.
444
X) RGE núm. 5779/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per ajuts a la implantació de plans d'igualtat entre homes
i dones a les empreses de les Illes Balears.
445
Y) RGE núm. 5780/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 72.000 euros per ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves
embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb pares i mares menors de 30 anys amb fills que tenen
necessitats econòmiques i socials.
445
Z) RGE núm. 5781/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 72.000 euros per ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb
joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb pares i mares menors de 30 anys amb fills que
tenen necessitats econòmiques i socials.
445
AA) RGE núm. 5782/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 9.288.870,24 euros (2.000.000 + 3.000.000 + 4.288.870,24) per subvenció
destinada a finançar les despeses que derivin del cost salarial per contractar dones víctimes de violència masclista desocupades.
445
AB) RGE núm. 5783/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 9.288.870,24 euros (2.000.000 + 3.000.000 + 4.288.870,24) per
subvenció destinada a finançar les despeses que derivin del cost salarial per contractar dones víctimes de violència masclista
desocupades.
446
AC) RGE núm. 5784/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts a persones desocupades i dones desocupades víctimes de
violència masclista alumnes d'especialitats formatives.
446
AD) RGE núm. 5785/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import conedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts a persones desocupades i dones desocupades
víctimes de violència masclista alumnes d'especialitats formatives.
446
AE) RGE núm. 5786/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 79.900 euros per a ajuts destinats a implementar campanyes divulgatives envers la
diversitat sexual i projectes d'intervenció sociocomunitària per donar resposta a situacions de vulnerabilitat de persones permraó de la
seva orientació sexual.
446
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AF) RGE núm. 5787/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 79.900 euros per a ajuts destinats a implementar campanyes divulgatives
envers la diversitat sexual i projectes d'intervenció sociocomunitària per donar resposta a situacions de vulnerabilitat de persones
permraó de la seva orientació sexual.
447
AG) RGE núm. 5788/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 475.000 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria
de sensibilització i educació per al desenvolupament.
447
AH) RGE núm. 5789/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 475.000 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre en matèria de sensibilització i educació per al desenvolupament.
447
AI) RGE núm. 5790/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per dur a
terme projectes de cooperants.
447
AJ) RGE núm. 5791/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre
per dur a terme projectes de cooperants.
448
AK) RGE núm. 5792/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 2.585.001 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria
de cooperació per al desenvolupament.
448
AL) RGE núm. 5793/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 2.585.001 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre en matèria de cooperació per al desenvolupament.
448
AM) RGE núm. 5794/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 325.000 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria
de postemergències.
448
AN) RGE núm. 5795/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 325.000 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre en matèria de postemergències.
448
AO) RGE núm. 5796/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria
de prospeccions.
449
AP) RGE núm. 5797/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre
en matèria de prospeccions.
449
AQ) RGE núm. 5798/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 30.000 euros per a subvencions adreçades a persones físiques i jurídiques sense
ànim de lucre.
449
AR) RGE núm. 5799/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 30.000 euros per a subvencions adreçades a persones físiques i
jurídiques sense ànim de lucre.
449
AS) RGE núm. 5800/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 40.000 euros per a ajuts a finançar activitats d'informació, educació, formació
i assessorament a les persones consumidores i usuàries, així com a l'edició de publicacions relacionades amb el consum.
450
AT) RGE núm. 5801/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 40.000 euros per a ajuts a finançar activitats d'informació,
educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, així com a l'edició de publicacions relacionades amb el
consum.
450
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AU) RGE núm. 5802/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts a millorar la seguretat i la salut laboral de les persones
treballadores.
450
AV) RGE núm. 5803/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts a millorar la seguretat i la salut laboral de
les persones treballadores.
450
AW) RGE núm. 5804/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 4.438.000 euros per a ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs
esportius.
450
AX) RGE núm. 5805/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 4.438.000 euros per a ajuts als desplaçaments interinsulars dels
esportistes i clubs esportius.
451
AY) RGE núm. 5806/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 900.000 euros per a ajuts als desplaçaments a la Península, Illes Canàries, Ceuta
i Melilla dels esportistes i clubs esportius.
451
AZ) RGE núm. 5806/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 900.000 euros per a ajuts als desplaçaments a la Península, Illes
Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs esportius.
451
BA) RGE núm. 5808/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 300.000 euros per a ajuts als desplaçaments de material esportiu a la Península,
Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs esportius.
451
BB) RGE núm. 5809/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 300.000 euros per a ajuts als desplaçaments de material esportiu
a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs esportius.
452
BC) RGE núm. 5810/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 3.860.000 euros per a ajuts als clubs esportius balears amb equips d'esports
colAlectius i individuals.
452
BD) RGE núm. 5811/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 3.860.000 euros per a ajuts als clubs esportius balears amb equips
d'esports colAlectius i individuals.
452
BE) RGE núm. 5812/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 650.000 euros per a ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears.
452
BF) RGE núm. 5813/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 650.000 euros per a ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears.
452
BG) RGE núm. 5814/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 555.556 euros per a subvencions per a la gestió ordinària de les federacions esportives
de les Illes Balears.
453
BH) RGE núm. 5815/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 555.556 euros per a subvencions per a la gestió ordinària de les
federacions esportives de les Illes Balears.
453
BI) RGE núm. 5816/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 136.196 euros per a ajuts a les federacions esportives de les Illes Balears per atendre
les necessitats derivades dels programes de tecnificació esportiva.
453
BJ) RGE núm. 5817/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 136.196 euros per a ajuts a les federacions esportives de les Illes
Balears per atendre les necessitats derivades dels programes de tecnificació esportiva.
453
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BK) RGE núm. 5818/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a ajuts per a l'adquisició de material esportiu inventariable i/o
material inventariable per a la dotació de centres de seguiment i tecnificació esportiva.
454
BL) RGE núm. 5819/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a ajuts per a l'adquisició de material esportiu
inventariable i/o material inventariable per a la dotació de centres de seguiment i tecnificació esportiva.
454
BM) RGE núm. 5820/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes d'octubre de 2018.
454
BN) RGE núm. 5821/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes d'octubre de 2018.
454
BO) RGE núm. 5822/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes d'octubre de 2018.
454
BP) RGE núm. 5823/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes d'octubre de 2018.
455
BQ) RGE núm. 5824/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de novembre de 2018.
455
BR) RGE núm. 5825/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de novembre de 2018.
455
BS) RGE núm. 5826/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de novembre de 2018.
455
BT) RGE núm. 5827/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de novembre de 2018.
455
BU) RGE núm. 5828/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de desembre de 2018.
455
BV) RGE núm. 5829/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de desembre de 2018.
456
BW) RGE núm. 5830/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de desembre de 2018.
456
BX) RGE núm. 5831/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de desembre de 2018.
456
BY) RGE núm. 5832/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de gener de 2019.
456
BZ) RGE núm. 5833/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de gener de 2019.
456
CA) RGE núm. 5834/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de gener de 2019.
456
CB) RGE núm. 5835/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de gener de 2019.
457
CC) RGE núm. 5836/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de febrer de 2019.
457
CD) RGE núm. 5837/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de febrer de 2019.
457
CE) RGE núm. 5838/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de febrer de 2019.
457
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CF) RGE núm. 5839/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de febrer de 2019.
457
CG) RGE núm. 5840/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de març de 2019.
457
CH) RGE núm. 5841/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de març de 2019.
458
CI) RGE núm. 5842/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de març de 2019.
458
CJ) RGE núm. 5843/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de març de 2019.
458
CK) RGE núm. 5844/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes d'abril de 2019.
458
CL) RGE núm. 5845/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes d'abril de 2019.
458
CM) RGE núm. 5846/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes d'abril de 2019.
458
CN) RGE núm. 5847/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes d'abril de 2019.
459
CO) RGE núm. 5848/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de maig de 2019.
459
CP) RGE núm. 5849/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de maig de 2019.
459
CQ) RGE núm. 5850/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de maig de 2019.
459
CR) RGE núm. 5851/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de maig de 2019.
459
CS) RGE núm. 5852/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de juny de 2019.
459
CT) RGE núm. 5853/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de juny de 2019.
460
CU) RGE núm. 5854/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de juny de 2019.
460
CV) RGE núm. 5855/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de juny de 2019.
460
CW) RGE núm. 5856/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de juliol de 2019.
460
CX) RGE núm. 5857/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de juliol de 2019.
460
CY) RGE núm. 5858/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de juliol de 2019.
460
CZ) RGE núm. 5859/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de juliol de 2019.
461
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DA) RGE núm. 5860/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes d'agost de 2019.
461
DB) RGE núm. 5861/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Formentera el mes d'agost de 2019.
461
DC) RGE núm. 5862/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes d'agost de 2019.
461
DD) RGE núm. 5863/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris del decret
de garantia de demora a Menorca el mes d'agost de 2019.
461
DE) RGE núm. 5864/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes d'octubre de 2018.
461
DF) RGE núm. 5865/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes d'octubre de 2018.
462
DG) RGE núm. 5866/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes d'octubre de 2018.
462
DH) RGE núm. 5867/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes d'octubre de 2018.
462
DI) RGE núm. 5868/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de novembre de 2018.
462
DJ) RGE núm. 5869/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de novembre de 2018.
462
DK) RGE núm. 5870/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de novembre de 2018.
462
DL) RGE núm. 5871/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de novembre de 2018.
463
DM) RGE núm. 5872/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de desembre de 2018.
463
DN) RGE núm. 5873/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de desembre de 2018.
463
DO) RGE núm. 5874/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de desembre de 2018.
463
DP) RGE núm. 5875/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de desembre de 2018.
463
DQ) RGE núm. 5876/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de gener de 2019.
463
DR) RGE núm. 5877/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de gener de 2019.
464
DS) RGE núm. 5878/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de gener de 2019.
464
DT) RGE núm. 5879/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de gener de 2019.
464
DU) RGE núm. 5880/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de febrer de 2019.
464
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DV) RGE núm. 5881/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de febrer de 2019.
464
DW) RGE núm. 5882/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de febrer de 2019.
464
DX) RGE núm. 5883/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de febrer de 2019.
465
DY) RGE núm. 5884/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de març de 2019.
465
DZ) RGE núm. 5885/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de març de 2019.
465
EA) RGE núm. 5886/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de març de 2019.
465
EB) RGE núm. 5887/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de març de 2019.
465
EC) RGE núm. 5888/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes d'abril de 2019.
465
ED) RGE núm. 5889/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes d'abril de 2019.
466
EE) RGE núm. 5890/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes d'abril de 2019.
466
EF) RGE núm. 5891/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes d'abril de 2019.
466
EG) RGE núm. 5892/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de maig de 2019.
466
EH) RGE núm. 5893/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de maig de 2019.
466
EI) RGE núm. 5894/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de maig de 2019.
466
EJ) RGE núm. 5895/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de maig de 2019.
467
EK) RGE núm. 5896/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de juny de 2019.
467
EL) RGE núm. 5897/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de juny de 2019.
467
EM) RGE núm. 5898/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de juny de 2019.
467
EN) RGE núm. 5899/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de juny de 2019.
467
EO) RGE núm. 5900/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes de juliol de 2019.
467
EP) RGE núm. 5901/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes de juliol de 2019.
468
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EQ) RGE núm. 5902/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes de juliol de 2019.
468
ER) RGE núm. 5903/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes de juliol de 2019.
468
ES) RGE núm. 5904/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Eivissa el mes d'agost de 2019.
468
ET) RGE núm. 5905/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Formentera el mes d'agost de 2019.
468
EU) RGE núm. 5906/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Mallorca el mes d'agost de 2019.
468
EV) RGE núm. 5907/19, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds del decret
de garantia de demora a Menorca el mes d'agost de 2019.
469
EW) RGE núm. 5908/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impagats dels habitatges
que té l'IBAVI en règim de lloguer.
469
EX) RGE núm. 5909/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import recaptat per l'IBAVI
en concepte de fiances de lloguers a Eivissa durant 2018.
469
EY) RGE núm. 5910/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import recaptat per l'IBAVI
en concepte de fiances de lloguers a Formentera durant 2018.
469
EZ) RGE núm. 5911/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import recaptat per l'IBAVI
en concepte de fiances de lloguers a Mallorca durant 2018.
469
FA) RGE núm. 5912/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import recaptat per l'IBAVI
en concepte de fiances de lloguers a Menorca durant 2018.
469
FB) RGE núm. 5913/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions per fondejar
sobre posidònia a l'illa d'Eivissa el 2018.
470
FC) RGE núm. 5914/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions per fondejar
sobre posidònia a l'illa de Formentera el 2018.
470
FD) RGE núm. 5915/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions per fondejar
sobre posidònia a l'illa de Mallorca el 2018.
470
FE) RGE núm. 5916/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions per fondejar
sobre posidònia a l'illa de Menorca el 2018.
470
FF) RGE núm. 5917/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions per fondejar
sobre posidònia a l'illa d'Eivissa el 2019.
470
FG) RGE núm. 5918/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions per fondejar
sobre posidònia a l'illa de Formentera el 2019.
470
FH) RGE núm. 5919/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions per fondejar
sobre posidònia a l'illa de Mallorca el 2019.
471
FI) RGE núm. 5920/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions per fondejar
sobre posidònia a l'illa de Menorca el 2019.
471
FJ) RGE núm. 5921/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compatibilitat
dels metges de l'Ibsalut perquè puguin fer valoracions de la discapacitat.
471
FK) RGE núm. 5922/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis amb
la inspecció mèdica per tal que també puguin ser els inspectors mèdics els que facin valoracions de discapacitat.
471
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FL) RGE núm. 5923/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret sobre
valoració de discapacitat.
471
FM) RGE núm. 5927/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del
decret estatal relatiu a dependència.
472
FN) RGE núm. 6002/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del personal
polític de la Secretaria Autonòmica d'Universitat i Investigació.
472
FO) RGE núm. 6003/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme esportiu el 2016.
472
FP) RGE núm. 6004/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme esportiu el 2017.
472
FQ) RGE núm. 6005/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme esportiu el 2018.
472
FR) RGE núm. 6006/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa projectes d'I+D+i l'any
2016.
472
FS) RGE núm. 6007/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa projectes d'I+D+i l'any
2017.
473
FT) RGE núm. 6008/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa projectes d'I+D+i l'any
2018.
473
FU) RGE núm. 6009/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme de golf el 2016.
473
FV) RGE núm. 6010/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme de golf el 2017.
473
FW) RGE núm. 6011/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme de golf el 2018.
473
FX) RGE núm. 6012/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme nàutic el 2016.
473
FY) RGE núm. 6013/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme nàutic el 2017.
473
FZ) RGE núm. 6014/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme nàutic el 2018.
474
GA) RGE núm. 6015/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme de senderisme
el 2016.
474
GB) RGE núm. 6016/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme de senderisme
el 2017.
474
GC) RGE núm. 6017/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme de senderisme
el 2018.
474
GD) RGE núm. 6018/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme de ciclisme
el 2016.
474
GE) RGE núm. 6019/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme de ciclisme el
2017.
474
GF) RGE núm. 6020/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme de ciclisme el
2018.
474

BOPIB núm. 14 - 4 d'octubre de 2019

419

GG) RGE núm. 6021/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes
l'any 2019 fins a dia 25 de setembre del centre (CIM) Es Pinaret.
475
GH) RGE núm. 6022/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes
l'any 2019 fins a dia 25 de setembre del centre (CIM) Es Mussol.
475
GI) RGE núm. 6023/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes l'any
2019 fins a dia 25 de setembre del centre (CIM) Es Fusteret.
475
GJ) RGE núm. 6024/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes l'any
2018 del centre (CIM) Es Pinaret.
475
GK) RGE núm. 6025/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes
l'any 2018 del centre (CIM) Es Mussol.
475
GL) RGE núm. 6026/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides produïdes
l'any 2018 del centre (CIM) Es Fusteret.
475
GM) RGE núm. 6027/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns l'any 2019
fins a 25 de setembre del centre (CIM) Es Pinaret.
475
GN) RGE núm. 6028/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns l'any 2019
fins a 25 de setembre del centre (CIM) Es Mussol.
476
GO) RGE núm. 6029/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns l'any 2019
fins a 25 de setembre del centre (CIM) Es Fusteret.
476
GP) RGE núm. 6030/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns l'any 2018
del centre (CIM) Es Pinaret.
476
GQ) RGE núm. 6031/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns l'any 2018
del centre (CIM) Es Mussol.
476
GR) RGE núm. 6032/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no retorns l'any 2018
del centre (CIM) Es Fusteret.
476
GS) RGE núm. 6033/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2019
fins a 5 de setembre del centre (CIM) Es Pinaret.
476
GT) RGE núm. 6034/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2019
fins a 5 de setembre del centre (CIM) Es Mussol.
476
GU) RGE núm. 6035/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2019
fins a 5 de setembre del centre (CIM) Es Fusteret.
477
GV) RGE núm. 6036/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2018
del centre (CIM) Es Pinaret.
477
GW) RGE núm. 6037/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2018
del centre (CIM) Es Mussol.
477
GX) RGE núm. 6038/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autolesions l'any 2018
del centre (CIM) Es Fusteret.
477
GY) RGE núm. 6039/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors l'any 2019 fins a 25 de setembre del centre (CIM) Es Pinaret.
477
GZ) RGE núm. 6040/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors l'any 2019 fins a 25 de setembre del centre (CIM) Es Mussol.
477
HA) RGE núm. 6041/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors l'any 2019 fins a 25 de setembre del centre (CIM) Es Fusteret.
478
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HB) RGE núm. 6042/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors l'any 2018 del centre (CIM) Es Pinaret.
478
HC) RGE núm. 6043/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors l'any 2018 del centre (CIM) Es Mussol.
478
HD) RGE núm. 6044/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agressions a
treballadors l'any 2018 del centre (CIM) Es Fusteret.
478
HE) RGE núm. 6045/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 700.000 euros per a ajuts destinats al foment de les federacions d'associacions
que desenvolupen programes de l'àmbit social.
478
HF) RGE núm. 6046/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 700.000 euros per a ajuts destinats al foment de les federacions
d'associacions que desenvolupen programes de l'àmbit social.
478
HG) RGE núm. 6047/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 990.000 euros per a ajuda a la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet sindical i de l'activitat empresarial.
479
HH) RGE núm. 6048/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 990.000 euros per a ajuda a la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet sindical i de l'activitat empresarial.
479
HI) RGE núm. 6049/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts a fomentar la cooperació empresarial i sindical en l'àmbit
del comerç mitjançant el suport a les organitzacions empresarials i sindicals amb suficient representativitat per negociar el conveni
laboral del sector del comerç.
479
HJ) RGE núm. 6050/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts a fomentar la cooperació empresarial i sindical
en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions empresarials i sindicals amb suficient representativitat per negociar el
conveni laboral del sector del comerç.
479
HK) RGE núm. 6051/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros per a ajuts a federacions i associacions de pares i mares i federacions
d'alumnes.
480
HL) RGE núm. 6052/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros per a ajuts a federacions i associacions de pares i mares
i federacions d'alumnes.
480
HM) RGE núm. 6053/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a subvencions per finançar projectes d'activitats habituals i/o
puntuals en matèria de joventut i de manteniment de les entitats que treballen a l'àmbit juvenil.
480
HN) RGE núm. 6054/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a subvencions per finançar projectes d'activitats
habituals i/o puntuals en matèria de joventut i de manteniment de les entitats que treballen a l'àmbit juvenil.
480
HO) RGE núm. 6055/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 80.000 euros per a subvencions per al foment de l'acció cívica per a institucions i
entitats sense ànim de lucre.
481
HP) RGE núm. 6056/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 80.000 euros per a subvencions per al foment de l'acció cívica per a
institucions i entitats sense ànim de lucre.
481
HQ) RGE núm. 6057/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 75.000 euros per a subvencions a les comunitats balears establertes fora del territori
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
481
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HR) RGE núm. 6058/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 75.000 euros per a subvencions a les comunitats balears establertes
fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
481
HS) RGE núm. 6059/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 24.000 euros per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de
directors d'educació primària, educació secundària i educació de persones adultes de centres d'educació públics de les Illes Balears i
les seves federacions.
482
HT) RGE núm. 6060/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 24.000 euros per a despeses de funcionament i activitats de les
associacions de directors d'educació primària, educació secundària i educació de persones adultes de centres d'educació públics de les
Illes Balears i les seves federacions.
482
HU) RGE núm. 6061/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de
tot tipus de projectes d'edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la ilAlustració de les Illes Balears.
482
HV) RGE núm. 6062/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la ilAlustració de les Illes Balears.
482
HW) RGE núm. 6063/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de
la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears.
483
HX) RGE núm. 6064/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears.
483
HY) RGE núm. 6065/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de
tot tipus de projectes d'arts escèniques de les Illes Balears.
483
HZ) RGE núm. 6066/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'arts escèniques de les Illes Balears.
483
IA) RGE núm. 6067/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de
tot tipus de projectes d'arts visuals de les Illes Balears.
484
IB) RGE núm. 6068/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'arts visuals de les Illes Balears.
484
IC) RGE núm. 6069/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a ajuts per donar suport a l'organització i la producció de fires i
festivals en què es fomenti la projecció exterior de la música, les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la literatura de les Illes
Balears, com també les trobades i jornades professionals del món de la cultura que es duguin a terme en territori balear.
484
ID) RGE núm. 6070/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a ajuts per donar suport a l'organització i la producció
de fires i festivals en què es fomenti la projecció exterior de la música, les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la literatura
de les Illes Balears, com també les trobades i jornades professionals del món de la cultura que es duguin a terme en territori balear.
484
IE) RGE núm. 6071/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 160.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior del
sector audiovisual de les Illes Balears.
485
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IF) RGE núm. 6072/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 160.000 euros per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior del sector audiovisual de les Illes Balears.
485
IG) RGE núm. 6073/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 40.000 euros per a ajuts per donar suport a les jornades d'estudis locals de les Illes
Balears.
485
IH) RGE núm. 6074/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 40.000 euros per a ajuts per donar suport a les jornades d'estudis locals
de les Illes Balears.
485
II) RGE núm. 6075/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.600.000 euros per a ajuts per donar suport a la producció audiovisual de les
Illes Balears.
485
IJ) RGE núm. 6076/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.600.000 euros per a ajuts per donar suport a la producció
audiovisual de les Illes Balears.
486
IK) RGE núm. 6077/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts en espècie per a la promoció del territori com a espai per
a rodatges.
486
IL) RGE núm. 6078/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts en espècie per a la promoció del territori com
a espai per a rodatges.
486
IM) RGE núm. 6079/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de
les activitats i els projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. 486
IN) RGE núm. 6080/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció
exterior de les activitats i els projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
487
IO) RGE núm. 6113/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 6.881.808,82 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen programes d'interès general a càrrec del 0,7% de l'IRP.
487
IP) RGE núm. 6114/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 6.881.808,82 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de
lucre que desenvolupen programes d'interès general a càrrec del 0,7% de l'IRP.
487
IQ) RGE núm. 6115/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.800.000 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre que gestionen
serveis i programes d'atenció social, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, i serveis d'atenció social adreçats a
persones i famílies en risc d'exclusió social, mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats.
487
IR) RGE núm. 6116/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.800.000 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre
que gestionen serveis i programes d'atenció social, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, i serveis d'atenció social
adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social, mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats.
488
IS) RGE núm. 6117/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 288.820 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur a terme
programes en matèria d'acció social orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, d'informació, d'atenció i d'ajuda a les persones
que els necessitin a causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat.
488
IT) RGE núm. 6118/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 288.820 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre
per dur a terme programes en matèria d'acció social orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, d'informació, d'atenció i d'ajuda
a les persones que els necessitin a causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat.
488
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IU) RGE núm. 6119/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros per a ajuts destinats a la difusió de recerques en l'àmbit dels serveis
socials i a la sensibilització envers les necessitats socials.
488
IV) RGE núm. 6120/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros per a ajuts destinats a la difusió de recerques en l'àmbit
dels serveis socials i a la sensibilització envers les necessitats socials.
489
IW) RGE núm. 6121/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 6.500.000 euros per a ajuts a la integració laboral de persones amb discapacitat.
489
IX) RGE núm. 6122/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 6.500.000 euros per a ajuts a la integració laboral de persones amb
discapacitat.
489
IY) RGE núm. 6123/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 140.000 euros per a ajuts per fomentar l'esport inclusiu.
489
IZ) RGE núm. 6124/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 140.000 euros per a ajuts per fomentar l'esport inclusiu.
489
JA) RGE núm. 6125/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.108.000 euros per a ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, promoció i prevenció de l'autonomia personal.
490
JB) RGE núm. 6126/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.108.000 euros per a ajuts destinats a entitats privades sense ànim
de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, promoció i prevenció de l'autonomia personal.
490
JC) RGE núm. 6127/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 35.000 euros per a ajuts i beques per transport, manutenció i allotjament, discapacitat
i conciliació per a alumnes de col·lectius vulnerables o amb dificultats d'inserció en el mercat laboral que assisteixin a formació
finançada pel SOIB, període 2014/2016 i període 2015/2017.
490
JD) RGE núm. 6128/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 35.000 euros per a ajuts i beques per transport, manutenció i
allotjament, discapacitat i conciliació per a alumnes de col·lectius vulnerables o amb dificultats d'inserció en el mercat laboral que
assisteixin a formació finançada pel SOIB, període 2014/2016 i període 2015/2017.
490
JE) RGE núm. 6129/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 32.500 euros per a ajudes destinades a les entitats de voluntariat perquè puguin tenir
assegurades i acreditades les persones voluntàries que treballen en àmbits diversos, així com també per dur a terme campanyes de
captació de noves persones voluntàries.
491
JF) RGE núm. 6130/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 32.500 euros per a ajudes destinades a les entitats de voluntariat perquè
puguin tenir assegurades i acreditades les persones voluntàries que treballen en àmbits diversos, així com també per dur a terme
campanyes de captació de noves persones voluntàries.
491
JG) RGE núm. 6131/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 12.500 euros per a premis autonòmics de voluntariat i posada en valor d'un programa
de voluntariat o iniciativa d'entitats de voluntariat que millori i acosti el voluntariat a la resta de la ciutadania.
491
JH) RGE núm. 6132/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 12.500 euros per a premis autonòmics de voluntariat i posada en valor
d'un programa de voluntariat o iniciativa d'entitats de voluntariat que millori i acosti el voluntariat a la resta de la ciutadania.
491
JI) RGE núm. 6133/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 260.000 euros per a foment de l'ús, gestió i transformació per aplicacions
tèrmiques de la biomassa, dirigides a consells insulars, ajuntaments, empreses i associacions empresarials.
492
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JJ) RGE núm. 6134/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 260.000 euros per a foment de l'ús, gestió i transformació per
aplicacions tèrmiques de la biomassa, dirigides a consells insulars, ajuntaments, empreses i associacions empresarials.
492
JK) RGE núm. 6135/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 2.827.048 euros per a foment de l'energia solar fotovoltaica per autoconsum en
empreses, particulars i associacions empresarials.
492
JL) RGE núm. 6136/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 2.827.048 euros per a foment de l'energia solar fotovoltaica per
autoconsum en empreses, particulars i associacions empresarials.
492
JM) RGE núm. 6137/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.600.000 euros per a foment de l'eficiència energètica en les empreses i en els
edificis d'ús residencial, amb especial incidència en habitatges socials o vulnerables.
493
JN) RGE núm. 6138/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.600.000 euros per a foment de l'eficiència energètica en les empreses i en els
edificis d'ús residencial, amb especial incidència en habitatges socials o vulnerables.
493
JO) RGE núm. 6139/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 900.000 euros per a ajuts per al foment dels vehicles elèctrics, híbrids i alimentats
amb gas GNC i GLP, mitjançant ajudes per a l'adquisició o transformació de vehicles.
493
JP) RGE núm. 6140/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 900.000 euros per a ajuts per al foment dels vehicles elèctrics,
híbrids i alimentats amb gas GNC i GLP, mitjançant ajudes per a l'adquisició o transformació de vehicles.
493
JQ) RGE núm. 6141/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000 euros per finançar inversions en matèria de prevenció, gestió i/o reducció
de residus.
494
JR) RGE núm. 6143/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000 euros per finançar inversions en matèria de prevenció, gestió
i/o reducció de residus.
494
JS) RGE núm. 6143/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000 euros per a ajuts per finançar projectes d'educació ambiental a favor de
persones i entitats sense ànim de lucre.
494
JT) RGE núm. 6144/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000 euros per a ajuts per finançar projectes d'educació ambiental
a favor de persones i entitats sense ànim de lucre.
494
JU) RGE núm. 6145/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 32.000.000 euros per a pagaments directes de la PAC (primes directes per al conreu
i l'activitat ramadera) i 4.303.228 euros per a pagaments OCM (Pla Nacional Apícola, reestructuració i reconversió de la vinya).
494
JV) RGE núm. 6146/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 32.000.000 euros per a pagaments directes de la PAC (primes directes
per al conreu i l'activitat ramadera) i 4.303.228 euros per a pagaments OCM (Pla Nacional Apícola, reestructuració i reconversió de
la vinya).
495
JW) RGE núm. 6147/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 400.000 euros per a ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per a agrupacions de
defensa sanitària (ADS).
495
JX) RGE núm. 6148/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 400.000 euros per a ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per a
agrupacions de defensa sanitària (ADS).
495
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JY) RGE núm. 6149/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 205.000 euros per a ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per dur a terme activitats
de recuperació i de selecció de races autòctones en perill d'extinció.
495
JZ) RGE núm. 6150/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 205.000 euros per a ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per dur
a terme activitats de recuperació i de selecció de races autòctones en perill d'extinció.
496
KA) RGE núm. 6151/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 210.000 euros per a ajuts per a la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres
genealògics, a les explotacions de les Illes Balears.
496
KB) RGE núm. 6152/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 210.000 euros per a ajuts per a la recria del bestiar boví lleter, inscrita
en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears.
496
KC) RGE núm. 6153/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros per a ajuts per a inversions als escorxadors.
496
KD) RGE núm. 6154/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros per a ajuts per a inversions als escorxadors.
496
KE) RGE núm. 6155/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a serveis d'interès autonòmic general (escorxadors).
497
KF) RGE núm. 6157/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a serveis d'interès autonòmic general (escorxadors).
497
KG) RGE núm. 6157/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 220.000 euros per a ajuts estatals per a l'agricultura, destinats al foment d'agrupacions
de prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i ADV).
497
KH) RGE núm. 6158/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 220.000 euros per a ajuts estatals per a l'agricultura, destinats al foment
d'agrupacions de prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i ADV).
497
KI) RGE núm. 6159/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.214 euros per a subvencions per a la subscripció d'assegurances agràries
combinades (ASAG).
498
KJ) RGE núm. 6160/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 300.214 euros per a subvencions per a la subscripció d'assegurances
agràries combinades (ASAG).
498
KK) RGE núm. 6161/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 340.000 euros per a subvencions per al funcionament del sector agrari professional.
498
KL) RGE núm. 6162/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 340.000 euros per a subvencions per al funcionament del sector agrari
professional.
498
KM) RGE núm. 6163/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000 euros per a ajudes a la ressembra d'arbres.
498
KN) RGE núm. 6164/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000 euros per a ajudes a la ressembra d'arbres.
499
KO) RGE núm. 6165/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a ajudes per fomentar la producció agrícola de qualitat.
499
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KP) RGE núm. 6166/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a ajudes per fomentar la producció agrícola de
qualitat.
499
KQ) RGE núm. 6167/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a millora de les capacitats dels agents del sector agroalimentari i
foment de la innovació.
499
KR) RGE núm. 6168/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a millora de les capacitats dels agents del sector
agroalimentari i foment de la innovació.
499
KS) RGE núm. 6169/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000 euros per a foment d'inversions no productives vinculades a la realització
de compromisos d'agroambient i clima.
500
KT) RGE núm. 6170/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000 euros per a foment d'inversions no productives vinculades
a la realització de compromisos d'agroambient i clima.
500
KU) RGE núm. 6171/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros per a suport a la conservació, ús sostenible i desenvolupament dels
recursos genètics a l'agricultura.
500
KV) RGE núm. 6172/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros per a suport a la conservació, ús sostenible i
desenvolupament dels recursos genètics a l'agricultura.
500
KW) RGE núm. 6173/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 750.000 euros per a ajuts per al manteniment del sistema de producció ecològica.
500
KX) RGE núm. 6174/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 750.000 euros per a ajuts per al manteniment del sistema de producció
ecològica.
501
KY) RGE núm. 6175/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 4.504.085 euros per a compensacions per a zones desfavorides de muntanya i altres
limitacions específiques.
501
KZ) RGE núm. 6176/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 4.504.085 euros per a compensacions per a zones desfavorides de
muntanya i altres limitacions específiques.
501
LA) RGE núm. 6177/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 468.920 euros per a ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb les
prioritats del Fons Europeu Marítim i de Pesca.
501
LB) RGE núm. 6178/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 468.920 euros per a ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord
amb les prioritats del Fons Europeu Marítim i de Pesca.
502
LC) RGE núm. 6179/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 457.000 euros per a ajuts a les confraries de pescadors i a les seves entitats
associatives; i unió d'entitats associatives del sector pesquer.
502
LD) RGE núm. 6180/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 457.000 euros per a ajuts a les confraries de pescadors i a les seves
entitats associatives; i unió d'entitats associatives del sector pesquer.
502
LE) RGE núm. 6181/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros per a la mostra, promoció i difusió de l'activitat agropecuària dels sectors
concurrents i del bestiar boví i equí.
502
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LF) RGE núm. 6182/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros per a la mostra, promoció i difusió de l'activitat
agropecuària dels sectors concurrents i del bestiar boví i equí.
502
LG) RGE núm. 6183/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 2.000.000 euros per a accions innovadores per tal de millorar els resultats de les
empreses i introduir nous productes i/o processos en el seu sistema productiu.
503
LH) RGE núm. 6184/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 2.000.000 euros per a accions innovadores per tal de millorar els
resultats de les empreses i introduir nous productes i/o processos en el seu sistema productiu.
503
LI) RGE núm. 6185/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.637.107 euros per a ajuts per finançar els costos de funcionament dels Grups
d'Acció Local.
503
LJ) RGE núm. 6186/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.637.107 euros per a ajuts per finançar els costos de funcionament
dels Grups d'Acció Local.
503
LK) RGE núm. 6187/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris.
504
LL) RGE núm. 6188/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros per a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris.
504
LM) RGE núm. 6189/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 18.000 euros per a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de postgrau.
504
LN) RGE núm. 6190/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 18.000 euros per a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris
de postgrau.
504
LO) RGE núm. 6191/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 46.500 euros per a beques d'allotjament per fomentar la integració dels nous
estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019.
504
LP) RGE núm. 6192/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 46.500 euros per a beques d'allotjament per fomentar la integració
dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019.
505
LQ) RGE núm. 6193/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 30.000 euros per a ajuts a alumnes amb aprofitament acadèmic excel·lent.
505
LR) RGE núm. 6194/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 30.000 euros per a ajuts a alumnes amb aprofitament acadèmic
excel·lent.
505
LS) RGE núm. 6195/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros per a accions de política estratègica universitària.
505
LT) RGE núm. 6196/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros per a accions de política estratègica universitària.
506
LU) RGE núm. 6197/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 12.000 euros per a ajuts de desplaçament per a alumnes d'ensenyaments artístics
superiors.
506
LV) RGE núm. 6198/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 12.000 euros per a ajuts de desplaçament per a alumnes d'ensenyaments
artístics superiors.
506

428

BOPIB núm. 14 - 4 d'octubre de 2019

LW) RGE núm. 6199/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 4.500 euros per a ajuts a alumnes amb aprofitament acadèmic excel·lent.
506
LX) RGE núm. 6200/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 4.500 euros per a ajuts a alumnes amb aprofitament acadèmic excel·lent.
506
LY) RGE núm. 6201/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.800.000 euros per a ajuts per proveir els centres docents de professors natius
(auxiliars de conversa).
507
LZ) RGE núm. 6202/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.800.000 euros per a ajuts per proveir els centres docents de
professors natius (auxiliars de conversa).
507
MA) RGE núm. 6203/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros per a ajuts per a l'alumnat per a l'aprenentatge de llengües estrangeres.
507
MB) RGE núm. 6204/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros per a ajuts per a l'alumnat per a l'aprenentatge de llengües estrangeres.
507
MC) RGE núm. 6205/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 15.000 euros per a ajuts per al professorat de les Illes Balears per a l'actualització
lingüística i metodològica en llengües estrangeres.
507
MD) RGE núm. 6206/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 15.000 euros per a ajuts per al professorat de les Illes
Balears per a l'actualització lingüística i metodològica en llengües estrangeres.
508
ME) RGE núm. 6207/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.897.500 euros per a ajuts econòmics per desenvolupar accions de formació
professional del sistema educatiu.
508
MF) RGE núm. 6208/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 1.897.500 euros per a ajuts econòmics per desenvolupar accions
de formació professional del sistema educatiu.
508
MG) RGE núm. 6209/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 17.000 euros per a ajuts per a la convocatòria de premis extraordinaris de formació
professional de cicles formatius de grau superior.
508
MH) RGE núm. 6210/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 17.000 euros per a ajuts per a la convocatòria de premis
extraordinaris de formació professional de cicles formatius de grau superior.
509
MI) RGE núm. 6211/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 36.000 euros per a ajuts per a programes d'estimulació i rehabilitació.
509
MJ) RGE núm. 6212/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 36.000 euros per a ajuts per a programes d'estimulació i rehabilitació.
509
MK) RGE núm. 6213/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros (2018) i 350.000 euros (2019) per a ajuts econòmics per al finançament
del transport escolar adaptat per a l'alumnat amb necessitats educatives especials per al curs 2017-2018 i per al curs 2018-2019.
509
ML) RGE núm. 6214/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros (2018) i 350.000 euros (2019) per a ajuts econòmics
per al finançament del transport escolar adaptat per a l'alumnat amb necessitats educatives especials per al curs 2017-2018 i per al curs
2018-2019.
510
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MM) RGE núm. 6215/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 62.000 euros per a convocatòria de premis i certàmens del programa cultural Art Jove.
510
MN) RGE núm. 6216/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 62.000 euros per a convocatòria de premis i certàmens del
programa cultural Art Jove.
510
MO) RGE núm. 6217/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 9.000 euros per a convocatòria del certamen d'Espots Carnet Jove dirigits a centres
educatius de secundària de les Illes Balears.
510
MP) RGE núm. 6218/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 9.000 euros per a convocatòria del certamen d'Espots Carnet Jove
dirigits a centres educatius de secundària de les Illes Balears.
510
MQ) RGE núm. 6219/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros per a beques per fer pràctiques d'empreses dirigides a joves d'entre 18
i 30 anys.
511
MR) RGE núm. 6220/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros per a beques per fer pràctiques d'empreses dirigides a
joves d'entre 18 i 30 anys.
511
MS) RGE núm. 6221/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.550 euros per a convocatòria de certamen de fotografia amb eslògan a Instagram.
511
MT) RGE núm. 6222/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 1.550 euros per a convocatòria de certamen de fotografia amb eslògan
a Instagram.
511
MU) RGE núm. 6223/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 2.000 euros per a certamen Carnet Jove solidari.
512
MV) RGE núm. 6224/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 2.000 euros per a certamen Carnet Jove solidari. 512
MW) RGE núm. 6225/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 150.000 euros per a subvencions destinades a fomentar projectes d'intervenció,
d'investigació i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut, en l'àmbit territorial de les Illes Balears.
512
MX) RGE núm. 6226/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 150.000 euros per a subvencions destinades a fomentar
projectes d'intervenció, d'investigació i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut, en l'àmbit territorial de les Illes
Balears.
512
MY) RGE núm. 6227/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros per a subvencions adreçades a les entitats de les Illes Balears que
participen en el programa de Voluntariat Europeu del programa Erasmus + Joventut.
512
MZ) RGE núm. 6228/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros per a subvencions adreçades a les entitats de les Illes
Balears que participen en el programa de Voluntariat Europeu del programa Erasmus + Joventut.
513
NA) RGE núm. 6229/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 30.000 euros per a subvencions en espècie per la subscripció temporal i gratuïta a una
publicació diària a les persones que compleixen 18 anys durant l'any de la convocatòria.
513
NB) RGE núm. 6230/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 30.000 euros per a subvencions en espècie per la subscripció temporal
i gratuïta a una publicació diària a les persones que compleixen 18 anys durant l'any de la convocatòria.
513
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NC) RGE núm. 6231/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 3.400.000 euros per a subvencions en matèria de protecció i conservació del
patrimoni cultural dels ens locals.
513
ND) RGE núm. 6232/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per import de 3.400.000 euros per a subvencions en matèria de protecció i
conservació del patrimoni cultural dels ens locals.
514
NE) RGE núm. 6233/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros per a ajuts per donar suport a l'edició i la difusió d'estudis relacionats
amb la cultura i la història de la democràcia.
514
NF) RGE núm. 6234/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros per a ajuts per donar suport a l'edició i la difusió d'estudis
relacionats amb la cultura i la història de la democràcia.
514
NG) RGE núm. 6235/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts per a la digitalització d'arxius públics i privats de
documentació d'interès relacionada amb la memòria democràtica.
514
NH) RGE núm. 6236/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts per a la digitalització d'arxius públics i privats
de documentació d'interès relacionada amb la memòria democràtica.
515
NI) RGE núm. 6237/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros per a ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a
les Illes Balears.
515
NJ) RGE núm. 6238/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros per a ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la
llengua catalana a les Illes Balears.
515
NK) RGE núm. 6239/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros per a ajuts a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes
Balears.
515
NL) RGE núm. 6240/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros per a ajuts a la premsa diària escrita en llengua catalana
a les Illes Balears.
515
NM) RGE núm. 6241/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica
especialitzada escrites en català a les Illes Balears.
516
NN) RGE núm. 6242/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros per a ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la
de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears.
516
NO) RGE núm. 6243/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros per a ajuts destinats a les televisions i ràdios que emeten en llengua
catalana a a les Illes Balears.
516
NP) RGE núm. 6244/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros per a ajuts destinats a les televisions i ràdios que emeten
en llengua catalana a a les Illes Balears.
516
NQ) RGE núm. 6245/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris d'Eivissa de la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts destinats a les entitats esportives de les Illes Balears per al
foment de l'ús del català en les seves activitats.
517
NR) RGE núm. 6246/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros per a ajuts destinats a les entitats esportives de les Illes
Balears per al foment de l'ús del català en les seves activitats.
517
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NS) RGE núm. 6249/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament terciari a l'EDAR
de Ferreries.
517
NT) RGE núm. 6299/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a participació del
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, a la Fira Internacional Monaco Yacht Show.
517

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 6277/19, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de l'habitatge a les Illes
Balears.
517
B) RGE núm. 6352/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria d'ajuts a les escoles
municipals de música.
518
C) RGE núm. 6353/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a aqüífers a Menorca.
518
D) RGE núm. 6354/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 6418/19), del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a fugida de promotors a causa del col·lapse en la tramitació dels permisos.
518
E) RGE núm. 6355/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvis
en l'impost de turisme sostenible.
518
F) RGE núm. 6356/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a compra pública
innovadora.
518
G) RGE núm. 6357/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a suport a
presumptes delictes de terrorisme.
519
H) RGE núm. 6358/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ensenyament
de la religió islàmica.
519
I) RGE núm. 6360/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat dels treballs per proposar un
model de policia autonòmica de les Illes Balears.
519
J) RGE núm. 6361/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu dels menús escolars
a les Illes Balears.
519
K) RGE núm. 6362/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en el pagament de les
ajudes del Govern central als municipis del Llevant de Mallorca afectats per les inundacions del passat mes d'octubre de 2018. 519
L) RGE núm. 6363/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de funcionaris
i treballadors públics.
519
M) RGE núm. 6364/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comissió de seguiment
del Pla de pesca de barques d'arrossegament alacantines a Eivissa i Formentera.
520
N) RGE núm. 6365/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació del
turisme de creuers.
520
O) RGE núm. 6366/19, de la diputada Mª Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat de reforçar
el subministrament d'energia elèctrica a Menorca.
520
P) RGE núm. 6367/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de cribratge
de càncer de còlon.
520
Q) RGE núm. 6368/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de les cèdules
d'habitabilitat.
520
R) RGE núm. 6369/19, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament de la Llei
agrària.
520
S) RGE núm. 6389/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a finançament de la UIB.
520
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6106/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a preu mitjà del menú
dels menjadors escolars de les Illes Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
521

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 6086/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i
homenatge d'estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura franquista.
521
B) RGE núm. 6294/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'esport femení.

523

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels preus dels menús escolars, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca.
523
B) RGE núm. 6112/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a necessitat de coneixement del català
per ser director o directora de l'Institut d'Indústries Culturals, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
524
C) RGE núm. 6265/19, dels Grups Parlamentaris Socialita, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació d'un protocol
d'atenció a les oficines de Consum de les Illes Balears per a l'atenció als afectats per les hipoteques IRPH, davant la Comissió de Salut.
525

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 6102/19, de 3 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la delegada de la Presidència per a la Cultura, Catalina Solivellas i Rotger, en relació
amb la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern.
525
B) RGE núm. 6103/19, de 3 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret
i González, en relació amb la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern.
526
C) RGE núm. 6104/19, de 3 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la directora general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, Paula Valero Sáez,
en relació amb la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern.
526
D) RGE núm. 6274/19, de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença, amb debat i votació, davant el Ple de la cambra, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera
per a l'exercici de 2020.
526

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 5997/19.

526

B) Tramitació d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 4765/19.

526

4. INFORMACIONS
A) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Francisca Gamundi i Penwill com a personal eventual adscrita
al Grup Parlamentari Socialista.
527
B) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Antoni Lluís Trobat i Alemany com a personal eventual adscrit
funcionalment al senador autonòmic Sr. Vicenç Vidal i Matas.
527
C) Resolució de la Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Caterina Contreras i Cabot com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears, en la modalitat retributiva E.
528
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D) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Joan Méndez i Martínez com a personal eventual adscrit
funcionalment al Grup Parlamentari Socialista.
528
E) Normes d’ús de les sales del Parlament de les Illes Balears.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que sorgeixi de les properes eleccions a l’elaboració d’una llei
que reguli la situació dels funcionaris adscrits als cossos
penitenciaris amb l’objectiu de:

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2019, aprovà
les Resolucions presentades als informes 159/2018 i 160/2019,
dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears i del
Compte General de l'Ajuntament de Palma corresponent a
l'exercici 2014, respectivament.

1. Reconèixer als funcionaris de presons la condició
d’“agents de l’autoritat”.
2. Establir les retribucions d’acord amb la tasca que
desenvolupen en el marc dels necessaris acords sindicals,
prestant especial atenció als costos d’insularitat.
3. Impulsar la carrera professional amb programes de
formació específics ajustats a les necessitats actuals.
4. Modernitzar equips i recursos materials per tal que
puguin desenvolupar les seves funcions amb seguretat i
dignitat.

Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)

A la seu del Parlament, 2 d'octubre de 2019
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró

El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l'Informe 159/18, dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i
insta la Universitat de les Illes Balears a complir amb les
recomanacions que s'hi contenen.
A la seu del Parlament, a 24 de setembre de 2019
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

B)
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l'Informe 160/19, del Compte General de
l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2014, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i insta
l'Ajuntament de Palma a complir amb les recomanacions que
s'hi contenen.
A la seu del Parlament, a 24 de setembre de 2019
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4539/19, relativa a suport als funcionaris de
presons d'Eivissa, amb l'esmena RGE núm. 5968/19, i quedà
aprovada la següent:

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4602/19, relativa a en contra de les manifestacions
feixistes, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears condemna i rebutja
l’enaltiment del franquisme que es va produir el passat 9
d’agost a la plaça de toros de Palma a través de la reproducció
de l’himne de la Falange.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a investigar des de la Secretaria Autonòmica de
Memòria Democràtica i de Bon Govern una possible
vulneració de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears, i a prendre les
mesures oportunes al respecte.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a incorporar com a delicte l’apologia del franquisme.
A la seu del Parlament, 2 d'octubre de 2019
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiró
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Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de setembre de 2019, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 4777/19, relativa a
compensacions pels desplaçaments d'usuaris del servei de
Salut de les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:
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Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè arribi a un acord amb el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Palma per cedir els terrenys de Son
Busquets per fer-hi habitatges públics i equipaments, o bé que
es cedeixin o adquireixin els esmentats terrenys, directament al
Ministeri de Foment, per tal que aquest hi faci els habitatges
públics i equipaments.
A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2019
El secretari de la comissió
Pablo Jiménez i Fernández
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar l’ordre vigent que regula les
compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris del
Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) fora de la seva àrea
de salut per raó d’assistència sanitària, per tal d’adequar-los als
costos i a les despeses reals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar, d’acord amb les associacions de malalts i
usuaris de Balears, l’ordre vigent que regula aquestes
compensacions.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4922/19, relativa a adhesió a la Vaga Mundial pel
Clima de divendres 27 de setembre de 2019, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure un mecanisme de revisió anual, que
incorpori els increments d’IPC en les compensacions per
desplaçaments i estades dels usuaris de les Illes Balears
(Ibsalut) per raó d’assistència sanitària fora de la seva àrea de
salut.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fixar l’obligació, per part de l’Ibsalut, de fer efectiu
el pagament d’aquestes compensacions en un termini màxim de
tres mesos.
A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2019
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3301/19, relativa a cessió de Son Busquets a les
institucions de les Illes Balears per construir habitatges
públics, amb les esmenes RGE núm. 5970/19 i 5976/19 i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Defensa a suspendre els tràmits previs a la subhasta, i en cap
cas a realitzar la subhasta, dels terrenys de l’antic quarter
militar de Son Busquets.

E)
Primer. El Parlament de les Illes Balears s’adhereix a la
convocatòria de Vaga Mundial pel Clima del proper 27 de
setembre de 2019.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que secundi la vaga en els mateixos termes.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que realitzi accions consistents en divulgació del
problema global que suposa el canvi climàtic, en explicar
quines accions polítiques pensen dur a terme per combatre’l,
així com també facilitar informació a la ciutadania per poder
desenvolupar accions que ajudin a mitigar-lo en tots els àmbits:
personal, domèstic, empresarial, associatiu, etc.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer de l’acció climàtica una prioritat política, tot
desenvolupant la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica i prenent les decisions oportunes
per aplicar polítiques ambientals de manera transversal respecte
dels sectors econòmics responsables de reduir l’impacte
energètic de l’activitat humana de manera que es redueixin
significativament les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar l’arxipèlag en estat d’emergència
climàtica assumint el compliment dels compromisos polítics
reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la
conseqüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi
tot assumint, a més, que sols la reducció anual d’emissions i del
consum energètic, que han de ser avaluats amb aquesta
periodicitat, juntament amb una aposta per un canvi d’escala
del global al local, podrà afrontar l’emergència climàtica.
A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2019
El secretari de la comissió
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Pablo Jiménez i Fernández
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

RESOLUCIÓ
G)

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de
setembre de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 4724/19, relativa a mesures per contribuir
a la solidaritat internacional, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
F)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar garantint que les persones refugiades que
arribin a les nostres illes en el marc de les competències de
l’Estat puguin ser ateses amb dignitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a continuar incrementant dins de la disponibilitat
pressupostària, el pressupost dedicat a polítiques de cooperació
al desenvolupament, en l’elaboració del Projecte de llei de
pressupostos de 2020.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar la tramitació de la nova llei de cooperació per
tal d’adaptar-la al context actual d’acord amb les valoracions
que traslladin el Consell de Cooperació al Desenvolupament
(òrgan regulat per la Llei 9/2005, de 21 de juny, de Cooperació
internacional per al desenvolupament) i els Fons Mallorquí,
Menorquí i Pitiús de Cooperació.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar garantint que les persones refugiades que
arribin a les nostres illes en el marc de les competències de
l’Estat puguin ser ateses amb dignitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a continuar incrementant dins de la disponibilitat
pressupostària, el pressupost dedicat a polítiques de cooperació
al desenvolupament, en l’elaboració del Projecte de llei de
pressupostos de 2020.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar la tramitació de la nova llei de cooperació per
tal d’adaptar-la al context actual d’acord amb les valoracions
que traslladin el Consell de Cooperació al Desenvolupament
(òrgan regulat per la Llei 9/2005, de 21 de juny, de Cooperació
internacional per al desenvolupament) i els Fons Mallorquí,
Menorquí i Pitiús de Cooperació.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reforçar la cooperació al desenvolupament, dotar-la de més
recursos i fer que sigui una eina fonamental per la
implementació de l’Agenda 2030, prioritzant i garantint la
resposta en situacions de emergència i ajuda humanitària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reclamar un debat a la Unió Europea que tracti i solucioni el
problema migratori.
A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reforçar la cooperació al desenvolupament, dotar-la de més
recursos i fer que sigui una eina fonamental per la
implementació de l’Agenda 2030, prioritzant i garantint la
resposta en situacions de emergència i ajuda humanitària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reclamar un debat a la Unió Europea que tracti i solucioni el
problema migratori.
A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de
setembre de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 4779/19, relativa a valoració de la
discapacitat a Menorca, amb l'esmena RGE núm. 5989/19, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2019, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4586/19,
relativa a servei públic de la ruta Menorca-Madrid i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme totes les actuacions i gestions necessàries davant el
Govern central, sempre d’acord amb el Consell de Menorca i
els principals agents econòmics i socials de l’illa, per tal que
Menorca tingui garantida la correcta disposició i el
funcionament del servei de transport aeri sotmès a obligació de
servei públic a la ruta Menorca-Madrid, i que les mancances
que s’han produït en els processos de licitació, que afecten molt
negativament la ciutadania i la nostra competitivitat, no es
tornin a produir, sempre des del màxim rigor en l’ús i la
disposició dels necessaris recursos públics.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
prendre totes les mesures perquè en el futur les condicions de
licitació no aboquin a quedar desertes i que s’actuï amb
diligència i previsió, des del rigor en l’ús dels recursos públics.
A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2019
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 de setembre de 2019, rebutjà els Punts 5 i 6 de
la Proposició no de llei RGE núm. 4777/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensacions pels
desplaçaments d'usuaris del Servei de salut de les Illes Balears,
amb el resultat següent:
• Punt 5: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra 6 i
abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 11, vots a favor 3, vots en contra 6 i
abstencions 2.

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2019, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4780/19,
relativa a millora i adequació normativa a efectes de còmput
de places dels establiments d'allotjament turístic, i quedà
aprovada la següent:

Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
RESOLUCIÓ
C)
I)
Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar un canvi
normatiu que canviï de 12 fins a 15 anys l'edat dels menors el
llit supletori dels quals està exempt del còmput de places
d'allotjament turístic, en coherència amb allò que preveu
l'impost sobre estades turístiques.
A la seu del Parlament, 1 d'octubre de 2019
El secretari de la comissió
Enric Casanova i Peiró
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2019, rebutjà els Punts 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 3301/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a cessió de Son Busquets a les
institucions de les Illes Balears per construir habitatges públics,
amb el resultat següent:
• Punt 3: vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra 6 i
abstencions 1.
• Punt 4: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra 6 i
abstencions 0.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2019, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE
núm. 4539/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a suport als funcionaris de presons d'Eivissa, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

D)
La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3991/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia dels drets
bàsics dels aspirants a obtenir els títols de coneixement de
llengua catalana, amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 11, vots a favor 5, vots en contra 6 i
abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 11, vots a favor 4, vots en contra 7 i
abstencions 0.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

Comunicació, del cap de la Secretaria del Gabinet, del director
gerent de Fogaiba, de la directora gerent de Semilla i de
l'assessor tècnic, informà sobre el tema indicat.

E)
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4065/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del fet que
els pares siguin antics alumnes del centre en el Decret
d'escolarització, amb el resultat següent: vots emesos 11, vots
a favor 4, vots en contra 7 i abstencions 0.

2.5. INFORMACIÓ

Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
Debat dels escrits presentats per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears RGE núm. 632/19, 681/19,
2558/19, 2997/19 i 2998/19.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears
(RGE núm. 3067/19).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2019, tengué
lloc la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, qui, acompanyada dels directors generals de
Pressuposts, de Fons Europeus, de Cooperació Local i
Patrimoni i de Relacions Exteriors; de la directora general del
Tresor i Política Financera, de l'interventor general de la CAIB,
de la secretària general, del cap de Gabinet, del responsable de
Comunicació, de l'assessora tècnica i de la interlocutora
parlamentària, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, davant la Comissió d'Economia, sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el
programa polític del Govern de les Illes Balears (RGE núm.
3074/19).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2019, tengué lloc
la compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, qui, acompanyada del secretari general, dels
directors generals d'Agricultura i Ramaderia i de Pesca i Medi
Marí; de la directora general de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària, del cap de Gabinet, de la responsable de

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre de 2019, tengué
lloc el debat dels escrits esmentats, mitjançant els quals es
trameten els informes 159/2018, 158/2018 i 160/2019, dels
comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears, dels
acords i les resolucions contraris a les objeccions que la
Intervenció local ha formulat de l'exercici 2016 i del Compte
General de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici
2014, respectivament; i la Memòria anual i informació sobre la
liquidació del pressupost de l'SCIB corresponents a l'exercici
2018.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Acord de compareixença del delegat del Govern a les
Illes Balears en funcions, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre la taxa de criminalitat a les
Illes Balears (RGE núm. 4923/19).
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2019, aprovà que recaptar la presència del delegat del
Govern a les Illes Balears en funcions, per tal d'informar sobre
el tema esmentat a l'enunciat.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre de 2019, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre
de 2019, admet a tràmit les propostes de resolució següents,
amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)
Del Grup Parlamentari Popular, derivada del debat de
l'escrit RGE núm. 632/19, de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l'Informe
159/18, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponents a l'exercici 2016.
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l'Informe 159/18, dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i
insta la Universitat de les Illes Balears a complir amb les
recomanacions que s'hi contenen.
Palma, a 24 de setembre de 2019
El portaveu suplent
Antoni Costa i Costa

B)
Del Grup Parlamentari Popular, derivada del debat dels
l'escrits RGE núm. 2997/19 i 2998/19, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant els quals es tramet
l'Informe 160/19, del Compte General de l'Ajuntament de
Palma corresponent a l'exercici 2014.
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l'Informe 160/19, del Compte General de
l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2014, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i insta
l'Ajuntament de Palma a complir amb les recomanacions que
s'hi contenen.
Palma, a 24 de setembre de 2019
El portaveu suplent
Antoni Costa i Costa

Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 5973/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política general del Govern en matèria d'espais
naturals protegits.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la seva política general en matèria d'espais naturals
protegits.
Palma, a 24 de setembre de 2019
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 6001/19, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a política turística
del Govern (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre la seva política turística.
Motivació del procediment d'urgència: La fallida del majorista
de viatges Thomas Cook, que podria generar pèrdues de més de
100 milions d'euros al sector turístic balear. La fallida afecta
també cent hotels de les Illes, proveïdors, transportistes, serveis
de handling i de càtering, així com, per descomptat, 700
treballadors de la seu de Thomas Cook a Palma. Un escenari
sense precedents que requereix el traçat d'un full de ruta clar
per donar solució a aquesta crisi i a les seves incertes
conseqüències sobre l'economia de les Illes Balears.
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló
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3.9. MOCIONS

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre de 2019, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Balears, relativa a política educativa, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 3381/19.
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOXActua Baleares presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 3381/19, relativa a política educativa, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar tota la normativa que ha permès l'eliminació
del castellà o espanyol de les aules i a iniciar l'elaboració d'una
nova normativa que permeti la lliure elecció de llengua a tots
els nivells educatius en centres d'ensenyament no universitari
sostinguts amb fons públics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure les modalitats lingüístiques mallorquina,
menorquina, eivissenca i formenterenca, així com les
manifestacions culturals de Balears als centres educatius i la
seva aportació a la identitat cultural nacional, a la civilització
i a la història universal.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir avaluacions externes censals de final d'etapa
amb l'objecte que els pares sàpiguen el nivell acadèmic real
dels seus fills i coneguin el vertader nivell de formació dels
centres educatius.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un districte escolar únic i la lliure elecció de
centre.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar el pin parental en els centres educatius.

A)
RGE núm. 5730/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
publicitat institucional de la CAIB 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina va ser la contractació global en publicitat
institucional de la CAIB corresponent a l'exercici 2018?
Desglossada per agència de mitjans adjudicatària o per mitjà
individual, quan sigui el cas.
Palma, a 20 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 5731/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import percebut
per cada mitjà en publicitat institucional de la CAIB 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina va ser l'import final percebut per cada mitjà de
comunicació del muntant total de la contractació en publicitat
institucional de la CAIB per a 2018? Indiqueu cada mitjà i el
muntant corresponent.
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar tots els models d'ensenyament.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar un concurs de mèrits per a interins que
duguin més de 10 anys a la funció pública amb la finalitat
d'estabilitzar les plantilles dels centres educatius.
Palma, a 26 de setembre de 2019
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

C)
RGE núm. 5732/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import percebut
per cada mitjà en publicitat institucional de la CAIB 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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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comunicació del muntant total de la contractació en publicitat
institucional de la CAIB per a 2017? Indiqueu cada mitjà i el
muntant corresponent.
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El diputat
Josep Castells i Baró
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Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 5736/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
publicitat institucional de la CAIB 2017.

RGE núm. 5733/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import percebut
per cada mitjà en publicitat institucional de la CAIB 2016.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina va ser la contractació global en publicitat
institucional de la CAIB corresponent a l'exercici 2017?
Desglossada per agència de mitjans adjudicatària o per mitjà
individual, quan sigui el cas.

D)

Quina va ser l'import final percebut per cada mitjà de
comunicació del muntant total de la contractació en publicitat
institucional de la CAIB per a 2016? Indiqueu cada mitjà i el
muntant corresponent.
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 5737/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
publicitat institucional de la CAIB 2016.

RGE núm. 5734/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import percebut
per cada mitjà en publicitat institucional de la CAIB 2015.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina va ser la contractació global en publicitat
institucional de la CAIB corresponent a l'exercici 2016?
Desglossada per agència de mitjans adjudicatària o per mitjà
individual, quan sigui el cas.

E)

Quina va ser l'import final percebut per cada mitjà de
comunicació del muntant total de la contractació en publicitat
institucional de la CAIB per a 2015? Indiqueu cada mitjà i el
muntant corresponent.
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 5738/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
publicitat institucional de la CAIB 2015.

RGE núm. 5735/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import percebut
per cada mitjà en publicitat institucional de la CAIB 2014.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina va ser la contractació global en publicitat
institucional de la CAIB corresponent a l'exercici 2015?
Desglossada per agència de mitjans adjudicatària o per mitjà
individual, quan sigui el cas.

F)

Quina va ser l'import final percebut per cada mitjà de
comunicació del muntant total de la contractació en publicitat
institucional de la CAIB per a 2014? Indiqueu cada mitjà i el
muntant corresponent.

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró
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J)
RGE núm. 5739/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
publicitat institucional de la CAIB 2014.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

convocatòria de subvencions pluriennal per import de
2.600.000 euros per ajudes individualitzades de menjador
escolar per motius socioeconòmics i de transport per al curs
2018-2019 i per al curs 2019-2020.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiari
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 20 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Quina va ser la contractació global en publicitat
institucional de la CAIB corresponent a l'exercici 2014?
Desglossada per agència de mitjans adjudicatària o per mitjà
individual, quan sigui el cas.
M)
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 5766/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 2.600.000 euros per ajudes individualitzades de
menjador escolar per motius socioeconòmics i de transport
per al curs 2018-2019 i per al curs 2019-2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
2.600.000 euros per ajudes individualitzades de menjador
escolar per motius socioeconòmics i de transport per al curs
2018-2019 i per al curs 2019-2020.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 20 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

RGE núm. 5768/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 16.852.800 euros per subvencions en matèria
d'habitatge (lloguer, parc públic i millora de l'eficiència
energètica).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
16.852.800 euros per subvencions en matèria d'habitatge
(lloguer, parc públic i millora de l'eficiència energètica).
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

N)
RGE núm. 5769/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 16.852.800 euros per subvencions
en matèria d'habitatge (lloguer, parc públic i millora de
l'eficiència energètica).

L)
RGE núm. 5767/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 2.600.000 euros per ajudes
individualitzades de menjador escolar per motius
socioeconòmics i de transport per al curs 2018-2019 i per al
curs 2019-2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
16.852.800 euros per subvencions en matèria d'habitatge
(lloguer, parc públic i millora de l'eficiència energètica).
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

BOPIB núm. 14 - 4 d'octubre de 2019
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

443

Q)

O)

RGE núm. 5772/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 4.500.000 euros per ajuts a la xarxa pública
d'escoles infantils de 0 a 3 anys.

RGE núm. 5770/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 185.000 euros per eliminació de barreres
arquitectòniques.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 185.000 euros
per eliminació de barreres arquitectòniques.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 4.500.000
euros per ajuts a la xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3
anys.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

P)
RGE núm. 5771/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 185.000 euros per eliminació de
barreres arquitectòniques.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 185.000 euros
per eliminació de barreres arquitectòniques.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

R)
RGE núm. 5773/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 4.500.000 euros per ajuts a la xarxa
pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 4.500.000
euros per ajuts a la xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3
anys.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
S)

RGE núm. 5774/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 200.000 euros per a entitats sense ànim de lucre
per finançar projectes de foment i suport a la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a entitats sense ànim de lucre per finançar projectes de
foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

V)
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

T)
RGE núm. 5775/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 200.000 euros per a entitats sense ànim
de lucre per finançar projectes de foment i suport a la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 5777/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 15.000 euros per ajudes a la
convocatòria de premis i certàmens en matèria d'igualtats
entre dones i homes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 15.000 euros
per ajudes a la convocatòria de premis i certàmens en matèria
d'igualtats entre dones i homes.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a entitats sense ànim de lucre per finançar projectes de
foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

U)
RGE núm. 5776/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 15.000 euros per ajudes a la convocatòria de
premis i certàmens en matèria d'igualtats entre dones i
homes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 15.000 euros
per ajudes a la convocatòria de premis i certàmens en matèria
d'igualtats entre dones i homes.

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

W)
RGE núm. 5778/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 100.000 euros per ajuts a la implantació de plans
d'igualtat entre homes i dones a les empreses de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros
per ajuts a la implantació de plans d'igualtat entre homes i
dones a les empreses de les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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X)

Z)

RGE núm. 5779/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 100.000 euros per ajuts a la
implantació de plans d'igualtat entre homes i dones a les
empreses de les Illes Balears.

RGE núm. 5781/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 72.000 euros per ajuts a entitats sense
ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense
mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen
amb pares i mares menors de 30 anys amb fills que tenen
necessitats econòmiques i socials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros
per ajuts a la implantació de plans d'igualtat entre homes i
dones a les empreses de les Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 20 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Y)
RGE núm. 5780/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 72.000 euros per ajuts a entitats sense ànim de
lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans
per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb
pares i mares menors de 30 anys amb fills que tenen
necessitats econòmiques i socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 72.000 euros
per ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves
embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a
entitats que treballen amb pares i mares menors de 30 anys amb
fills que tenen necessitats econòmiques i socials.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 72.000 euros
per ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves
embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a
entitats que treballen amb pares i mares menors de 30 anys amb
fills que tenen necessitats econòmiques i socials.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AA)
RGE núm. 5782/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 9.288.870,24 euros (2.000.000 + 3.000.000 +
4.288.870,24) per subvenció destinada a finançar les
despeses que derivin del cost salarial per contractar dones
víctimes de violència masclista desocupades.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
9.288.870,24 euros (2.000.000 + 3.000.000 + 4.288.870,24)
per subvenció destinada a finançar les despeses que derivin del
cost salarial per contractar dones víctimes de violència
masclista desocupades.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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AB)
RGE núm. 5783/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 9.288.870,24 euros (2.000.000 +
3.000.000 + 4.288.870,24) per subvenció destinada a
finançar les despeses que derivin del cost salarial per
contractar dones víctimes de violència masclista
desocupades.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
9.288.870,24 euros (2.000.000 + 3.000.000 + 4.288.870,24)
per subvenció destinada a finançar les despeses que derivin del
cost salarial per contractar dones víctimes de violència
masclista desocupades.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AC)
RGE núm. 5784/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 100.000 euros per a ajuts a persones desocupades
i dones desocupades víctimes de violència masclista alumnes
d'especialitats formatives.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AD)
RGE núm. 5785/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 100.000 euros per a ajuts a persones
desocupades i dones desocupades víctimes de violència
masclista alumnes d'especialitats formatives.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros
per a ajuts a persones desocupades i dones desocupades
víctimes de violència masclista alumnes d'especialitats
formatives.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AE)
RGE núm. 5786/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 79.900 euros per a ajuts destinats a implementar
campanyes divulgatives envers la diversitat sexual i
projectes d'intervenció sociocomunitària per donar
resposta a situacions de vulnerabilitat de persones per raó
de la seva orientació sexual.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros
per a ajuts a persones desocupades i dones desocupades
víctimes de violència masclista alumnes d'especialitats
formatives.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 79.900 euros
per a ajuts destinats a implementar campanyes divulgatives
envers la diversitat sexual i projectes d'intervenció
sociocomunitària per donar resposta a situacions de
vulnerabilitat de persones per raó de la seva orientació sexual.

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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AF)
RGE núm. 5787/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 79.900 euros per a ajuts destinats a
implementar campanyes divulgatives envers la diversitat
sexual i projectes d'intervenció sociocomunitària per donar
resposta a situacions de vulnerabilitat de persones per raó
de la seva orientació sexual.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 79.900 euros
per a ajuts destinats a implementar campanyes divulgatives
envers la diversitat sexual i projectes d'intervenció
sociocomunitària per donar resposta a situacions de
vulnerabilitat de persones per raó de la seva orientació sexual.

AH)
RGE núm. 5789/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 475.000 euros per a subvencions
adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
sensibilització i educació per al desenvolupament.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 475.000 euros
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de sensibilització i educació per al desenvolupament.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AG)
RGE núm. 5788/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 475.000 euros per a subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de sensibilització i
educació per al desenvolupament.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 475.000 euros
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de sensibilització i educació per al desenvolupament.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AI)
RGE núm. 5790/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 50.000 euros per a subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre per dur a terme projectes de
cooperants.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per
dur a terme projectes de cooperants.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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AJ)
RGE núm. 5791/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 50.000 euros per a subvencions
adreçades a entitats sense ànim de lucre per dur a terme
projectes de cooperants.

AL)
RGE núm. 5793/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 2.585.001 euros per a subvencions
adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
cooperació per al desenvolupament.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per
dur a terme projectes de cooperants.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 2.585.001
euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre en matèria de cooperació per al desenvolupament.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AK)
RGE núm. 5792/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 2.585.001 euros per a subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de cooperació per al
desenvolupament.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 2.585.001
euros per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre en matèria de cooperació per al desenvolupament.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AM)
RGE núm. 5794/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 325.000 euros per a subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de postemergències.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 325.000 euros
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de postemergències.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AN)
RGE núm. 5795/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 325.000 euros per a subvencions
adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
postemergències.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 325.000 euros
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de postemergències.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AO)
RGE núm. 5796/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 50.000 euros per a subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de prospeccions.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de prospeccions.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AP)
RGE núm. 5797/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 50.000 euros per a subvencions
adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
prospeccions.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 50.000 euros
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de prospeccions.
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Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AQ)
RGE núm. 5798/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 30.000 euros per a subvencions adreçades a
persones físiques i jurídiques sense ànim de lucre.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 30.000
euros per a subvencions adreçades a persones físiques i
jurídiques sense ànim de lucre.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AR)
RGE núm. 5799/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 30.000 euros per a subvencions
adreçades a persones físiques i jurídiques sense ànim de
lucre.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 30.000
euros per a subvencions adreçades a persones físiques i
jurídiques sense ànim de lucre.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

450

BOPIB núm. 14 - 4 d'octubre de 2019

AS)
RGE núm. 5800/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 40.000 euros per a ajuts a finançar activitats
d'informació, educació, formació i assessorament a les
persones consumidores i usuàries, així com a l'edició de
publicacions relacionades amb el consum.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 40.000
euros per a ajuts a finançar activitats d'informació, educació,
formació i assessorament a les persones consumidores i
usuàries, així com a l'edició de publicacions relacionades amb
el consum.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AT)
RGE núm. 5801/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 40.000 euros per a ajuts a
finançar activitats d'informació, educació, formació i
assessorament a les persones consumidores i usuàries, així
com a l'edició de publicacions relacionades amb el consum.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 40.000
euros per a ajuts a finançar activitats d'informació, educació,
formació i assessorament a les persones consumidores i
usuàries, així com a l'edició de publicacions relacionades amb
el consum.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AU)
RGE núm. 5802/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 200.000 euros per a ajuts a millorar la seguretat
i la salut laboral de les persones treballadores.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a ajuts a millorar la seguretat i la salut laboral de les
persones treballadores.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AV)
RGE núm. 5803/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 200.000 euros per a ajuts a millorar la
seguretat i la salut laboral de les persones treballadores.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a ajuts a millorar la seguretat i la salut laboral de les
persones treballadores.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AW)
RGE núm. 5804/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 4.438.000 euros per a ajuts als desplaçaments
interinsulars dels esportistes i clubs esportius.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
4.438.000 euros per a ajuts als desplaçaments interinsulars dels
esportistes i clubs esportius.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AX)
RGE núm. 5805/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 4.438.000 euros per a ajuts als
desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs
esportius.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
4.438.000 euros per a ajuts als desplaçaments interinsulars dels
esportistes i clubs esportius.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AY)
RGE núm. 5806/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 900.000 euros per a ajuts als desplaçaments a la
Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i
clubs esportius.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 900.000
euros per a ajuts als desplaçaments a la Península, Illes
Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs esportius.
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Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AZ)
RGE núm. 5806/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 900.000 euros per a ajuts als
desplaçaments a la Península, Illes Canàries, Ceuta i
Melilla dels esportistes i clubs esportius.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 900.000
euros per a ajuts als desplaçaments a la Península, Illes
Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs esportius.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BA)
RGE núm. 5808/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 300.000 euros per a ajuts als desplaçaments de
material esportiu a la Península, Illes Canàries, Ceuta i
Melilla dels esportistes i clubs esportius.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 300.000
euros per a ajuts als desplaçaments de material esportiu a la
Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs
esportius.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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BB)
RGE núm. 5809/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 300.000 euros per a ajuts als
desplaçaments de material esportiu a la Península, Illes
Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs esportius.

BD)
RGE núm. 5811/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 3.860.000 euros per a ajuts als
clubs esportius balears amb equips d'esports colAlectius i
individuals.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 300.000
euros per a ajuts als desplaçaments de material esportiu a la
Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs
esportius.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
3.860.000 euros per a ajuts als clubs esportius balears amb
equips d'esports colAlectius i individuals.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BC)
RGE núm. 5810/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 3.860.000 euros per a ajuts als clubs esportius
balears amb equips d'esports colAlectius i individuals.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
3.860.000 euros per a ajuts als clubs esportius balears amb
equips d'esports colAlectius i individuals.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BE)
RGE núm. 5812/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 650.000 euros per a ajuts als esportistes destacats
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 650.000 euros
per a ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BF)
RGE núm. 5813/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 650.000 euros per a ajuts als
esportistes destacats de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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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Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 650.000 euros
per a ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BG)
RGE núm. 5814/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 555.556 euros per a subvencions per a la gestió
ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 555.556 euros
per a subvencions per a la gestió ordinària de les federacions
esportives de les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BH)
RGE núm. 5815/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 555.556 euros per a subvencions per a
la gestió ordinària de les federacions esportives de les Illes
Balears.
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Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BI)
RGE núm. 5816/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 136.196 euros per a ajuts a les federacions
esportives de les Illes Balears per atendre les necessitats
derivades dels programes de tecnificació esportiva.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 136.196 euros
per a ajuts a les federacions esportives de les Illes Balears per
atendre les necessitats derivades dels programes de tecnificació
esportiva.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BJ)
RGE núm. 5817/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 136.196 euros per a ajuts a les
federacions esportives de les Illes Balears per atendre les
necessitats derivades dels programes de tecnificació
esportiva.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 136.196 euros
per a ajuts a les federacions esportives de les Illes Balears per
atendre les necessitats derivades dels programes de tecnificació
esportiva.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 555.556 euros
per a subvencions per a la gestió ordinària de les federacions
esportives de les Illes Balears.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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BK)
RGE núm. 5818/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 500.000 euros per a ajuts per a l'adquisició de
material esportiu inventariable i/o material inventariable
per a la dotació de centres de seguiment i tecnificació
esportiva.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a ajuts per a l'adquisició de material esportiu inventariable
i/o material inventariable per a la dotació de centres de
seguiment i tecnificació esportiva.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BL)
RGE núm. 5819/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 500.000 euros per a ajuts per a
l'adquisició de material esportiu inventariable i/o material
inventariable per a la dotació de centres de seguiment i
tecnificació esportiva.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a ajuts per a l'adquisició de material esportiu inventariable
i/o material inventariable per a la dotació de centres de
seguiment i tecnificació esportiva.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BM)
RGE núm. 5820/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes d'octubre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes d'octubre de 2018? Indicau-les per
especialitats.
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

BN)
RGE núm. 5821/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes d'octubre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes d'octubre de 2018? Indicau-les per
especialitats.
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

BO)
RGE núm. 5822/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes d'octubre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes d'octubre de 2018? Indicau-les per
especialitats.
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BP)
RGE núm. 5823/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes d'octubre de 2018.

BS)
RGE núm. 5826/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes de novembre de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes d'octubre de 2018? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes de novembre de 2018? Indicau-les
per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

BQ)
RGE núm. 5824/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes de novembre de 2018.

BT)
RGE núm. 5827/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes de novembre de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes de novembre de 2018? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes de novembre de 2018? Indicau-les
per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

BR)
RGE núm. 5825/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes de novembre de 2018.

BU)
RGE núm. 5828/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes de desembre de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes de novembre de 2018? Indicau-les
per especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes de desembre de 2018? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BV)
RGE núm. 5829/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes de desembre de 2018.

BY)
RGE núm. 5832/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes de gener de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes de desembre de 2018? Indicau-les
per especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes de gener de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

BW)
RGE núm. 5830/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes de desembre de 2018.

BZ)
RGE núm. 5833/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes de gener de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes de desembre de 2018? Indicau-les
per especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes de gener de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

BX)
RGE núm. 5831/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes de desembre de 2018.

CA)
RGE núm. 5834/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes de gener de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes de desembre de 2018? Indicau-les
per especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes de gener de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CB)
RGE núm. 5835/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes de gener de 2019.

CE)
RGE núm. 5838/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes de febrer de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes de gener de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes de febrer de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

CC)
RGE núm. 5836/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes de febrer de 2019.

CF)
RGE núm. 5839/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes de febrer de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes de febrer de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes de febrer de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

CD)
RGE núm. 5837/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes de febrer de 2019.

CG)
RGE núm. 5840/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes de març de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes de febrer de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes de març de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CH)
RGE núm. 5841/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes de març de 2019.

CK)
RGE núm. 5844/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes d'abril de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes de març de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes d'abril de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

CI)

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 5842/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes de març de 2019.

CL)
RGE núm. 5845/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes d'abril de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes de març de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes d'abril de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

CJ)

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 5843/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes de març de 2019.

CM)
RGE núm. 5846/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes d'abril de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes de març de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes d'abril de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CN)
RGE núm. 5847/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes d'abril de 2019.

CQ)
RGE núm. 5850/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes de maig de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes d'abril de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes de maig de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

CO)
RGE núm. 5848/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes de maig de 2019.

CR)
RGE núm. 5851/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes de maig de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes de maig de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes de maig de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

CP)
RGE núm. 5849/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes de maig de 2019.

CS)
RGE núm. 5852/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes de juny de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes de maig de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes de juny de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CT)
RGE núm. 5853/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes de juny de 2019.

CW)
RGE núm. 5856/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes de juliol de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes de juny de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes de juliol de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

CU)
RGE núm. 5854/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes de juny de 2019.

CX)
RGE núm. 5857/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes de juliol de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes de juny de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes de juliol de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

CV)
RGE núm. 5855/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes de juny de 2019.

CY)
RGE núm. 5858/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes de juliol de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes de juny de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes de juliol de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CZ)
RGE núm. 5859/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes de juliol de 2019.

DC)
RGE núm. 5862/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Mallorca el
mes d'agost de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes de juliol de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Mallorca el mes d'agost de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DA)
RGE núm. 5860/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Eivissa el
mes d'agost de 2019.

DD)
RGE núm. 5863/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Menorca el
mes d'agost de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Eivissa el mes d'agost de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Menorca el mes d'agost de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DB)
RGE núm. 5861/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del decret de garantia de demora a Formentera
el mes d'agost de 2019.

DE)
RGE núm. 5864/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes d'octubre
de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones s'han beneficiat del decret de garantia de
demora a Formentera el mes d'agost de 2019? Indicau-les per
especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes d'octubre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DF)
RGE núm. 5865/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes
d'octubre de 2018.

DI)

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes d'octubre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes de novembre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 5868/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes de
novembre de 2018.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DG)
RGE núm. 5866/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes
d'octubre de 2018.

DJ)
RGE núm. 5869/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes de
novembre de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes d'octubre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes de novembre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DH)
RGE núm. 5867/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes
d'octubre de 2018.

DK)
RGE núm. 5870/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de
novembre de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes d'octubre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes de novembre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DL)
RGE núm. 5871/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes de
novembre de 2018.

DO)
RGE núm. 5874/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de
desembre de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes de novembre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes de desembre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DM)
RGE núm. 5872/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes de
desembre de 2018.

DP)
RGE núm. 5875/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes de
desembre de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes de desembre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes de desembre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DN)
RGE núm. 5873/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes de
desembre de 2018.

DQ)
RGE núm. 5876/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes de gener
de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes de desembre de 2018?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes de gener de 2019? Indicaules per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DR)
RGE núm. 5877/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes de
gener de 2019.

DU)
RGE núm. 5880/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes de febrer
de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes de gener de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes de febrer de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DS)
RGE núm. 5878/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de
gener de 2019.

DV)
RGE núm. 5881/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes de
febrer de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes de gener de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes de febrer de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DT)
RGE núm. 5879/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes de
gener de 2019.

DW)
RGE núm. 5882/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de
febrer de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes de gener de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes de febrer de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DX)
RGE núm. 5883/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes de
febrer de 2019.

EA)
RGE núm. 5886/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de
març de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes de febrer de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes de març de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DY)
RGE núm. 5884/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes de març
de 2019.

EB)
RGE núm. 5887/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes de març
de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes de març de 2019? Indicaules per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes de març de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

DZ)
RGE núm. 5885/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes de
març de 2019.

EC)
RGE núm. 5888/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes d'abril de
2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes de març de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes d'abril de 2019? Indicaules per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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ED)
RGE núm. 5889/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes
d'abril de 2019.

EG)
RGE núm. 5892/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes de maig
de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes d'abril de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes de maig de 2019? Indicaules per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

EE)
RGE núm. 5890/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes d'abril
de 2019.

EH)
RGE núm. 5893/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes de
maig de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes d'abril de 2019? Indicaules per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes de maig de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

EF)
RGE núm. 5891/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes d'abril
de 2019.

EI)

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes d'abril de 2019? Indicaules per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes de maig de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 5894/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de maig
de 2019.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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RGE núm. 5895/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes de maig
de 2019.

EM)
RGE núm. 5898/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de juny
de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes de maig de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes de juny de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

EK)
RGE núm. 5896/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes de juny
de 2019.

EN)
RGE núm. 5899/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes de juny
de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes de juny de 2019? Indicaules per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes de juny de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

EL)
RGE núm. 5897/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes de
juny de 2019.

EO)
RGE núm. 5900/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes de juliol
de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes de juny de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes de juliol de 2019? Indicaules per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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EP)
RGE núm. 5901/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes de
juliol de 2019.

ES)
RGE núm. 5904/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Eivissa el mes d'agost de
2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes de juliol de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Eivissa el mes d'agost de 2019? Indicaules per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

EQ)
RGE núm. 5902/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes de
juliol de 2019.

ET)
RGE núm. 5905/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Formentera el mes
d'agost de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes de juliol de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Formentera el mes d'agost de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

ER)
RGE núm. 5903/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes de juliol
de 2019.

EU)
RGE núm. 5906/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Mallorca el mes d'agost
de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes de juliol de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Mallorca el mes d'agost de 2019?
Indicau-les per especialitats.

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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EV)
RGE núm. 5907/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
del decret de garantia de demora a Menorca el mes d'agost
de 2019.

EY)
RGE núm. 5910/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import recaptat
per l'IBAVI en concepte de fiances de lloguers a
Formentera durant 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han solAlicitat beneficiar-se del decret de
garantia de demora a Menorca el mes d'agost de 2019? Indicaules per especialitats.

Quin ha estat l'import recaptat per l'IBAVI a Formentera
durant 2018 en concepte de fiances de lloguers?

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EW)
RGE núm. 5908/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a impagats dels
habitatges que té l'IBAVI en règim de lloguer.

EZ)
RGE núm. 5911/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import recaptat
per l'IBAVI en concepte de fiances de lloguers a Mallorca
durant 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants impagats té l'IBAVI actualment en relació amb els
habitatges en règim de lloguer? Per quin import?

Quin ha estat l'import recaptat per l'IBAVI a Mallorca
durant 2018 en concepte de fiances de lloguers?

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch

EX)
RGE núm. 5909/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import recaptat
per l'IBAVI en concepte de fiances de lloguers a Eivissa
durant 2018.

FA)
RGE núm. 5912/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import recaptat
per l'IBAVI en concepte de fiances de lloguers a Menorca
durant 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament 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 ha estat l'import recaptat per l'IBAVI a Eivissa durant
2018 en concepte de fiances de lloguers?

Quin ha estat l'import recaptat per l'IBAVI a Menorca
durant 2018 en concepte de fiances de lloguers?

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch

Palma, a 23 de setembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch

470

BOPIB núm. 14 - 4 d'octubre de 2019

FB)
RGE núm. 5913/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions per fondejar sobre posidònia a l'illa d'Eivissa el
2018.

FE)
RGE núm. 5916/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions per fondejar sobre posidònia a l'illa de Menorca
el 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 sancions per fondejar sobre posidònia consten al
Govern de les Illes Balears a l'illa d'Eivissa durant 2018?

Quantes sancions per fondejar sobre posidònia consten al
Govern de les Illes Balears a l'illa de Menorca durant 2018?

Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

FC)
RGE núm. 5914/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions per fondejar sobre posidònia a l'illa de
Formentera el 2018.

FF)
RGE núm. 5917/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions per fondejar sobre posidònia a l'illa d'Eivissa el
2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 sancions per fondejar sobre posidònia consten al
Govern de les Illes Balears a l'illa de Formentera durant 2018?

Quantes sancions per fondejar sobre posidònia consten al
Govern de les Illes Balears a l'illa d'Eivissa durant 2019?

Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

FD)
RGE núm. 5915/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions per fondejar sobre posidònia a l'illa de Mallorca
el 2018.

FG)
RGE núm. 5918/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions per fondejar sobre posidònia a l'illa de
Formentera el 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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 sancions per fondejar sobre posidònia consten al
Govern de les Illes Balears a l'illa de Mallorca durant 2018?

Quantes sancions per fondejar sobre posidònia consten al
Govern de les Illes Balears a l'illa de Formentera durant 2019?

Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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FH)
RGE núm. 5919/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions per fondejar sobre posidònia a l'illa de Mallorca
el 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 sancions per fondejar sobre posidònia consten al
Govern de les Illes Balears a l'illa de Mallorca durant 2019?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

FI)
RGE núm. 5920/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions per fondejar sobre posidònia a l'illa de Menorca
el 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 sancions per fondejar sobre posidònia consten al
Govern de les Illes Balears a l'illa de Menorca durant 2019?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

FJ)
RGE núm. 5921/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compatibilitat dels metges de l'Ibsalut perquè puguin fer
valoracions de la discapacitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Sra. Fina
Santiago, en el Ple de 4 de desembre de 2018, va enumerar una
sèrie d'actuacions que estaven en marxa, amb l'objectiu de
solucionar el problema dels retards en la valoració de la
discapacitat a l'illa de Menorca.
En quina situació es troben les negociacions que la
consellera va anunciar respecte de la compatibilitat dels metges
de l'Ibsalut per tal que puguin fer valoracions de la
discapacitat?
En cas que les negociacions haguessin fructificat, quin
nombre de valoracions s'han fet?
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Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

FK)
RGE núm. 5922/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a convenis amb la inspecció mèdica per tal que també
puguin ser els inspectors mèdics els que facin valoracions de
discapacitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Sra. Fina
Santiago, en el Ple de 4 de desembre de 2018, va enumerar una
sèrie d'actuacions que estaven en marxa, amb l'objectiu de
solucionar el problema dels retards en la valoració de la
discapacitat a l'illa de Menorca.
En quina situació es troben les gestions que va anunciar la
consellera respecte de fer convenis amb la inspecció mèdica per
tal que també puguin ser els inspectors mèdics els que facin
valoracions de discapacitat?
En cas que aquests convenis s'haguessin dut endavant i
signat, quin nombre de valoracions s'han fet?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

FL)
RGE núm. 5923/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a decret sobre valoració de discapacitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Sra. Fina
Santiago, en el Ple de 4 de desembre de 2018, va enumerar una
sèrie d'actuacions que estaven en marxa, amb l'objectiu de
solucionar el problema dels retards en la valoració de la
discapacitat a l'illa de Menorca.
En quina situació es troba el decret autonòmic que, segons
va dir la consellera, estava en audiència pública i pendent de
trametre's al Consell Consultiu mitjançant el qual el que es
perseguia era que la proposta inicial de valoració de la
discapacitat la pogués fer altre personal sanitari i la resolució
final la pogués fer un metge, la qual cosa permetria tenir més
personal sanitari i menys metges per fer la valoració final?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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FM)
RGE núm. 5927/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació del decret estatal relatiu a dependència.

Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

FP)
RGE núm. 6004/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
esportiu el 2017.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Sra. Fina
Santiago, en el Ple de 4 de desembre de 2018, va enumerar una
sèrie d'actuacions que estaven en marxa, amb l'objectiu de
solucionar el problema dels retards en la valoració de la
discapacitat a l'illa de Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

En quina situació es troben les negociacions amb el Govern
central respecte de la petició que va anunciar la consellera, de
modificar el decret estatal dels anys vuitanta per tal d'anar al
model de dependència, que és amb un informe d'Atenció
Primària?

Quin és el nombre de turistes que han visitat les Illes
Balears, la principal motivació dels quals hagi estat la pràctica
d'alguna modalitat esportiva durant 2017?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

Quantes reunions ha mantingut i amb qui?
En el si de quins òrgans s'ha debatut i reivindicat la
modificació del decret estatal dels anys vuitanta?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

FN)
RGE núm. 6002/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
personal polític de la Secretaria Autonòmica d'Universitat
i Investigació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin és el cost brut anual del personal polític adscrit a la
Secretaria Autonòmica d'Universitat i Investigació?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

FO)
RGE núm. 6003/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
esportiu el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin és el nombre de turistes que han visitat les Illes
Balears, la principal motivació dels quals hagi estat la pràctica
d'alguna modalitat esportiva durant 2016?

FQ)
RGE núm. 6005/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
esportiu el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin és el nombre de turistes que han visitat les Illes
Balears, la principal motivació dels quals hagi estat la pràctica
d'alguna modalitat esportiva durant 2018?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

FR)
RGE núm. 6006/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa projectes
d'I+D+i l'any 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin és el pressupost, els terminis i la resolució en relació
amb la convocatòria per a projectes d'I+D+i de l'any 2016?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre
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FS)
RGE núm. 6007/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa projectes
d'I+D+i l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin és el pressupost, els terminis i la resolució en relació
amb la convocatòria per a projectes d'I+D+i de l'any 2017?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

FT)
RGE núm. 6008/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa projectes
d'I+D+i l'any 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin és el pressupost, els terminis i la resolució en relació
amb la convocatòria per a projectes d'I+D+i de l'any 2018?
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

FU)
RGE núm. 6009/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
de golf el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme de golf durant el 2016?
Indicau-ne les xifres per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

FV)
RGE núm. 6010/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
de golf el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

473

Quants turistes han practicat turisme de golf durant el 2017?
Indicau-ne les xifres per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

FW)
RGE núm. 6011/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
de golf el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme de golf durant el 2018
Indicau-ne les xifres per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

FX)
RGE núm. 6012/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
nàutic el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme nàutic durant el 2016?
Indicau-ne les xifres per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

FY)
RGE núm. 6013/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
nàutic el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme nàutic durant el 2017?
Indicau-ne les xifres per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre
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FZ)
RGE núm. 6014/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
nàutic el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme nàutic durant el 2018?
Indicau-ne les xifres per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

GA)
RGE núm. 6015/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
de senderisme el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme de senderisme durant
el 2016? Feu la relació indicant-ne la incidència per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

GB)
RGE núm. 6016/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
de senderisme el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme de senderisme durant
el 2017? Feu la relació indicant-ne la incidència per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

GC)
RGE núm. 6017/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
de senderisme el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

Quants turistes han practicat turisme de senderisme durant
el 2018? Feu la relació indicant-ne la incidència per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

GD)
RGE núm. 6018/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
de ciclisme el 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme de ciclisme durant el
2016? Feu la relació indicant-ne la incidència per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

GE)
RGE núm. 6019/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
de ciclisme el 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme de ciclisme durant el
2017? Feu la relació indicant-ne la incidència per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

GF)
RGE núm. 6020/19, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa turisme
de ciclisme el 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quants turistes han practicat turisme de ciclisme durant el
2018? Feu la relació indicant-ne la incidència per municipis.
Palma, a 23 de setembre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre
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GG)
RGE núm. 6021/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
produïdes l'any 2019 fins a dia 25 de setembre del centre
(CIM) Es Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de fugides produïdes l'any 2019
fins a dia 25 de setembre del centre (CIM) Es Pinaret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GH)
RGE núm. 6022/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
produïdes l'any 2019 fins a dia 25 de setembre del centre
(CIM) Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de fugides produïdes l'any 2019
fins a dia 25 de setembre del centre (CIM) Es Mussol?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de fugides produïdes l'any 2018 del
centre (CIM) Es Pinaret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GK)
RGE núm. 6025/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
produïdes l'any 2018 del centre (CIM) Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de fugides produïdes l'any 2018 del
centre (CIM) Es Mussol?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GL)
RGE núm. 6026/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
produïdes l'any 2018 del centre (CIM) Es Fusteret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

GI)
RGE núm. 6023/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
produïdes l'any 2019 fins a dia 25 de setembre del centre
(CIM) Es Fusteret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de fugides produïdes l'any 2019
fins a dia 25 de setembre del centre (CIM) Es Fusteret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GJ)
RGE núm. 6024/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fugides
produïdes l'any 2018 del centre (CIM) Es Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Quin ha estat el nombre de fugides produïdes l'any 2018 del
centre (CIM) Es Fusteret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GM)
RGE núm. 6027/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns l'any 2019 fins a 25 de setembre del centre (CIM)
Es Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre de no retorns produïts
l'any 2019 fins al 25 de setembre del centre (CIM) Es Pinaret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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GN)
RGE núm. 6028/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns l'any 2019 fins a 25 de setembre del centre (CIM)
Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre de no retorns produïts
l'any 2019 fins al 25 de setembre del centre (CIM) Es Mussol?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GO)
RGE núm. 6029/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns l'any 2019 fins a 25 de setembre del centre (CIM)
Es Fusteret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre de no retorns produïts
l'any 2019 fins al 25 de setembre del centre (CIM) Es Fusteret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GP)
RGE núm. 6030/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns l'any 2018 del centre (CIM) Es Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre de no retorns produïts
l'any 2018 del centre (CIM) Es Pinaret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GQ)
RGE núm. 6031/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns l'any 2018 del centre (CIM) Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre de no retorns produïts
l'any 2018 del centre (CIM) Es Mussol?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GR)
RGE núm. 6032/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no
retorns l'any 2018 del centre (CIM) Es Fusteret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre de no retorns produïts
l'any 2018 del centre (CIM) Es Fusteret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GS)
RGE núm. 6033/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2019 fins a 5 de setembre del centre (CIM)
Es Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre d'autolesions produïdes
l'any 2019 fins a 25 de setembre del centre (CIM) Es Pinaret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GT)
RGE núm. 6034/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2019 fins a 5 de setembre del centre (CIM)
Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre d'autolesions produïdes
l'any 2019 fins a 25 de setembre del centre (CIM) Es Mussol?
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Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GU)
RGE núm. 6035/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2019 fins a 5 de setembre del centre (CIM)
Es Fusteret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
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GX)
RGE núm. 6038/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2018 del centre (CIM) Es Fusteret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre d'autolesions produïdes
l'any 2018 del centre (CIM) Es Pinaret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Quin ha estat el nombre de nombre d'autolesions produïdes
l'any 2019 fins a 25 de setembre del centre (CIM) Es Fusteret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GY)
RGE núm. 6039/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2019 fins a 25 de setembre
del centre (CIM) Es Pinaret.

GV)
RGE núm. 6036/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2018 del centre (CIM) Es Pinaret.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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.

Quin ha estat el nombre de nombre d'agressions a
treballadors produïdes l'any 2019 fins a 25 de setembre del
centre (CIM) Es Pinaret?

Quin ha estat el nombre de nombre d'autolesions produïdes
l'any 2018 del centre (CIM) Es Pinaret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GW)
RGE núm. 6037/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autolesions l'any 2018 del centre (CIM) Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre d'autolesions produïdes
l'any 2018 del centre (CIM) Es Pinaret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

GZ)
RGE núm. 6040/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2019 fins a 25 de setembre
del centre (CIM) Es Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre d'agressions a
treballadors produïdes l'any 2019 fins a 25 de setembre del
centre (CIM) Es Mussol?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera
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HA)
RGE núm. 6041/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2019 fins a 25 de setembre
del centre (CIM) Es Fusteret.

HD)
RGE núm. 6044/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2018 del centre (CIM) Es
Fusteret.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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 171 i següents 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.

Quin ha estat el nombre de nombre d'agressions a
treballadors produïdes l'any 2019 fins a 25 de setembre del
centre (CIM) Es Fusteret?

Quin ha estat el nombre de nombre d'agressions a
treballadors produïdes l'any 2018 del centre (CIM) Es Fusteret?

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HB)
RGE núm. 6042/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2018 del centre (CIM) Es
Pinaret.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre d'agressions a
treballadors produïdes l'any 2018 del centre (CIM) Es Pinaret?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HC)
RGE núm. 6043/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agressions a treballadors l'any 2018 del centre (CIM) Es
Mussol.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Quin ha estat el nombre de nombre d'agressions a
treballadors produïdes l'any 2018 del centre (CIM) Es Mussol?
Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 24 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

HE)
RGE núm. 6045/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 700.000 euros per a ajuts destinats al foment de
les federacions d'associacions que desenvolupen programes
de l'àmbit social.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 700.000
euros per a ajuts destinats al foment de les federacions
d'associacions que desenvolupen programes de l'àmbit social.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HF)
RGE núm. 6046/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 700.000 euros per a ajuts destinats
al foment de les federacions d'associacions que
desenvolupen programes de l'àmbit social.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 700.000
euros per a ajuts destinats al foment de les federacions
d'associacions que desenvolupen programes de l'àmbit social.
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Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HG)
RGE núm. 6047/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 990.000 euros per a ajuda a la participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals
més representatives i al foment del fet sindical i de
l'activitat empresarial.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 990.000 euros
per a ajuda a la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet
sindical i de l'activitat empresarial.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HH)
RGE núm. 6048/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 990.000 euros per a ajuda a la
participació institucional de les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives i al foment del fet sindical i
de l'activitat empresarial.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HI)
RGE núm. 6049/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 200.000 euros per a ajuts a fomentar la
cooperació empresarial i sindical en l'àmbit del comerç
mitjançant el suport a les organitzacions empresarials i
sindicals amb suficient representativitat per negociar el
conveni laboral del sector del comerç.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a ajuts a fomentar la cooperació empresarial i sindical en
l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions
empresarials i sindicals amb suficient representativitat per
negociar el conveni laboral del sector del comerç.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HJ)
RGE núm. 6050/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 200.000 euros per a ajuts a fomentar
la cooperació empresarial i sindical en l'àmbit del comerç
mitjançant el suport a les organitzacions empresarials i
sindicals amb suficient representativitat per negociar el
conveni laboral del sector del comerç.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 990.000 euros
per a ajuda a la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet
sindical i de l'activitat empresarial.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a ajuts a fomentar la cooperació empresarial i sindical en
l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions
empresarials i sindicals amb suficient representativitat per
negociar el conveni laboral del sector del comerç.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
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Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HK)
RGE núm. 6051/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 300.000 euros per a ajuts a federacions i
associacions de pares i mares i federacions d'alumnes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros
per a ajuts a federacions i associacions de pares i mares i
federacions d'alumnes.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HM)
RGE núm. 6053/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 200.000 euros per a subvencions per finançar
projectes d'activitats habituals i/o puntuals en matèria de
joventut i de manteniment de les entitats que treballen a
l'àmbit juvenil.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a subvencions per finançar projectes d'activitats habituals
i/o puntuals en matèria de joventut i de manteniment de les
entitats que treballen a l'àmbit juvenil.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HL)
RGE núm. 6052/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 300.000 euros per a ajuts a federacions
i associacions de pares i mares i federacions d'alumnes.

HN)
RGE núm. 6054/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 200.000 euros per a subvencions per
finançar projectes d'activitats habituals i/o puntuals en
matèria de joventut i de manteniment de les entitats que
treballen a l'àmbit juvenil.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros
per a ajuts a federacions i associacions de pares i mares i
federacions d'alumnes.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a subvencions per finançar projectes d'activitats habituals
i/o puntuals en matèria de joventut i de manteniment de les
entitats que treballen a l'àmbit juvenil.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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HO)
RGE núm. 6055/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 80.000 euros per a subvencions per al foment de
l'acció cívica per a institucions i entitats sense ànim de
lucre.

HQ)
RGE núm. 6057/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 75.000 euros per a subvencions a les comunitats
balears establertes fora del territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 80.000 euros
per a subvencions per al foment de l'acció cívica per a
institucions i entitats sense ànim de lucre.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 75.000 euros
per a subvencions a les comunitats balears establertes fora del
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HP)
RGE núm. 6056/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 80.000 euros per a subvencions per al
foment de l'acció cívica per a institucions i entitats sense
ànim de lucre.

HR)
RGE núm. 6058/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 75.000 euros per a subvencions a les
comunitats balears establertes fora del territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 80.000 euros
per a subvencions per al foment de l'acció cívica per a
institucions i entitats sense ànim de lucre.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 75.000 euros
per a subvencions a les comunitats balears establertes fora del
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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HS)
RGE núm. 6059/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 24.000 euros per a despeses de funcionament i
activitats de les associacions de directors d'educació
primària, educació secundària i educació de persones
adultes de centres d'educació públics de les Illes Balears i
les seves federacions.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 24.000
euros per a despeses de funcionament i activitats de les
associacions de directors d'educació primària, educació
secundària i educació de persones adultes de centres d'educació
públics de les Illes Balears i les seves federacions.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HT)
RGE núm. 6060/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 24.000 euros per a despeses de
funcionament i activitats de les associacions de directors
d'educació primària, educació secundària i educació de
persones adultes de centres d'educació públics de les Illes
Balears i les seves federacions.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 24.000
euros per a despeses de funcionament i activitats de les
associacions de directors d'educació primària, educació
secundària i educació de persones adultes de centres d'educació
públics de les Illes Balears i les seves federacions.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HU)
RGE núm. 6061/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a
activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'edició i promoció de la literatura, el pensament,
el còmic i la ilAlustració de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'edició i promoció de la
literatura, el pensament, el còmic i la ilAlustració de les Illes
Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HV)
RGE núm. 6062/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar
suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'edició i promoció de la literatura, el pensament,
el còmic i la ilAlustració de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'edició i promoció de la
literatura, el pensament, el còmic i la ilAlustració de les Illes
Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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HW)
RGE núm. 6063/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a
activitats per a la projecció exterior de la música i dels
músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears.

HY)
RGE núm. 6065/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a
activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'arts escèniques de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de
les Illes Balears.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'arts escèniques de les Illes
Balears.

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

HX)
RGE núm. 6064/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar
suport a activitats per a la projecció exterior de la música
i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears.

HZ)
RGE núm. 6066/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar
suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'arts escèniques de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de
les Illes Balears.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'arts escèniques de les Illes
Balears.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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IA)

IC)

RGE núm. 6067/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 225.000 euros per a ajuts per donar suport a
activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'arts visuals de les Illes Balears.

RGE núm. 6069/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 500.000 euros per a ajuts per donar suport a
l'organització i la producció de fires i festivals en què es
fomenti la projecció exterior de la música, les arts
escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la literatura de
les Illes Balears, com també les trobades i jornades
professionals del món de la cultura que es duguin a terme
en territori balear.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'arts visuals de les Illes
Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a ajuts per donar suport a l'organització i la producció de
fires i festivals en què es fomenti la projecció exterior de la
música, les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la
literatura de les Illes Balears, com també les trobades i jornades
professionals del món de la cultura que es duguin a terme en
territori balear.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

IB)
RGE núm. 6068/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 225.000 euros per a ajuts per donar
suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'arts visuals de les Illes Balears.

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

ID)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 225.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'arts visuals de les Illes
Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

RGE núm. 6070/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 500.000 euros per a ajuts per donar
suport a l'organització i la producció de fires i festivals en
què es fomenti la projecció exterior de la música, les arts
escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la literatura de
les Illes Balears, com també les trobades i jornades
professionals del món de la cultura que es duguin a terme
en territori balear.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a ajuts per donar suport a l'organització i la producció de
fires i festivals en què es fomenti la projecció exterior de la
música, les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la
literatura de les Illes Balears, com també les trobades i jornades
professionals del món de la cultura que es duguin a terme en
territori balear.
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Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IE)
RGE núm. 6071/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 160.000 euros per a ajuts per donar suport a
activitats per a la projecció exterior del sector audiovisual
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 160.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior del sector audiovisual de les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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IG)
RGE núm. 6073/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 40.000 euros per a ajuts per donar suport a les
jornades d'estudis locals de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 40.000 euros
per a ajuts per donar suport a les jornades d'estudis locals de les
Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IH)
RGE núm. 6074/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 40.000 euros per a ajuts per donar
suport a les jornades d'estudis locals de les Illes Balears.

IF)

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 6072/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 160.000 euros per a ajuts per donar
suport a activitats per a la projecció exterior del sector
audiovisual de les Illes Balears.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 40.000 euros
per a ajuts per donar suport a les jornades d'estudis locals de les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 160.000 euros
per a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior del sector audiovisual de les Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

II)
RGE núm. 6075/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 1.600.000 euros per a ajuts per donar suport a la
producció audiovisual de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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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Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.600.000 euros per a ajuts per donar suport a la producció
audiovisual de les Illes Balears.

Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IL)
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IJ)
RGE núm. 6076/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 1.600.000 euros per a ajuts per
donar suport a la producció audiovisual de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.600.000 euros per a ajuts per donar suport a la producció
audiovisual de les Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IK)
RGE núm. 6077/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 100.000 euros per a ajuts en espècie per a la
promoció del territori com a espai per a rodatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.600.000
euros per a ajuts per donar suport a la producció audiovisual de
les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

RGE núm. 6078/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 100.000 euros per a ajuts en espècie
per a la promoció del territori com a espai per a rodatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.600.000
euros per a ajuts per donar suport a la producció audiovisual de
les Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IM)
RGE núm. 6079/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 200.000 euros per a ajuts per donar suport a la
mobilitat en la projecció exterior de les activitats i els
projectes que promoguin les diferents manifestacions del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció
exterior de les activitats i els projectes que promoguin les
diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de
les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

BOPIB núm. 14 - 4 d'octubre de 2019

487

IN)

IP)

RGE núm. 6080/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 200.000 euros per a ajuts per donar
suport a la mobilitat en la projecció exterior de les
activitats i els projectes que promoguin les diferents
manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes
Balears.

RGE núm. 6114/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 6.881.808,82 euros per a ajuts
destinats a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen
programes d'interès general a càrrec del 0,7% de l'IRP.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció
exterior de les activitats i els projectes que promoguin les
diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de
les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
6.881.808,82 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de
lucre que desenvolupen programes d'interès general a càrrec del
0,7% de l'IRP.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 24 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IQ)

RGE núm. 6113/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 6.881.808,82 euros per a ajuts destinats a entitats
sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès
general a càrrec del 0,7% de l'IRP.

RGE núm. 6115/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 1.800.000 euros per a ajuts destinats a entitats
sense ànim de lucre que gestionen serveis i programes
d'atenció social, de valoració i d'integració per al foment de
la inclusió social, i serveis d'atenció social adreçats a
persones i famílies en risc d'exclusió social, mitjançant
programes dirigits a cobrir necessitats.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
6.881.808,82 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de
lucre que desenvolupen programes d'interès general a càrrec del
0,7% de l'IRP.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.800.000 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de
lucre que gestionen serveis i programes d'atenció social, de
valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, i
serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc
d'exclusió social, mitjançant programes dirigits a cobrir
necessitats.

IO)

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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IR)
RGE núm. 6116/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 1.800.000 euros per a ajuts
destinats a entitats sense ànim de lucre que gestionen
serveis i programes d'atenció social, de valoració i
d'integració per al foment de la inclusió social, i serveis
d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc
d'exclusió social, mitjançant programes dirigits a cobrir
necessitats.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.800.000 euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de
lucre que gestionen serveis i programes d'atenció social, de
valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, i
serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc
d'exclusió social, mitjançant programes dirigits a cobrir
necessitats.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IT)
RGE núm. 6118/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
a beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 288.820 euros per a ajuts destinats
a entitats sense ànim de lucre per dur a terme programes en
matèria d'acció social orientats a proporcionar els mitjans
de prevenció, d'informació, d'atenció i d'ajuda a les
persones que els necessitin a causa de les seves dificultats de
desenvolupament en la societat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 288.820
euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur
a terme programes en matèria d'acció social orientats a
proporcionar els mitjans de prevenció, d'informació, d'atenció
i d'ajuda a les persones que els necessitin a causa de les seves
dificultats de desenvolupament en la societat.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IS)
RGE núm. 6117/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 288.820 euros per a ajuts destinats a entitats
sense ànim de lucre per dur a terme programes en matèria
d'acció social orientats a proporcionar els mitjans de
prevenció, d'informació, d'atenció i d'ajuda a les persones
que els necessitin a causa de les seves dificultats de
desenvolupament en la societat.

IU)
RGE núm. 6119/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 20.000 euros per a ajuts destinats a la difusió de
recerques en l'àmbit dels serveis socials i a la sensibilització
envers les necessitats socials.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 288.820
euros per a ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur
a terme programes en matèria d'acció social orientats a
proporcionar els mitjans de prevenció, d'informació, d'atenció
i d'ajuda a les persones que els necessitin a causa de les seves
dificultats de desenvolupament en la societat.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros
per a ajuts destinats a la difusió de recerques en l'àmbit dels
serveis socials i a la sensibilització envers les necessitats
socials.

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
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El diputat
Vicente Marí i Torres

IV)
RGE núm. 6120/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 20.000 euros per a ajuts destinats a la
difusió de recerques en l'àmbit dels serveis socials i a la
sensibilització envers les necessitats socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros
per a ajuts destinats a la difusió de recerques en l'àmbit dels
serveis socials i a la sensibilització envers les necessitats
socials.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IW)
RGE núm. 6121/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 6.500.000 euros per a ajuts a la integració laboral
de persones amb discapacitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IX)
RGE núm. 6122/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 6.500.000 euros per a ajuts a la
integració laboral de persones amb discapacitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 6.500.000
euros per a ajuts a la integració laboral de persones amb
discapacitat.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IY)
RGE núm. 6123/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 140.000 euros per a ajuts per fomentar l'esport
inclusiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 140.000 euros
per a ajuts per fomentar l'esport inclusiu.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 6.500.000
euros per a ajuts a la integració laboral de persones amb
discapacitat.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

IZ)
RGE núm. 6124/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 140.000 euros per a ajuts per fomentar
l'esport inclusiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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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Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 140.000 euros
per a ajuts per fomentar l'esport inclusiu.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JA)
RGE núm. 6125/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 1.108.000 euros per a ajuts destinats a entitats
privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en
matèria de serveis d'atenció, promoció i prevenció de
l'autonomia personal.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.108.000 euros per a ajuts destinats a entitats privades sense
ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis
d'atenció, promoció i prevenció de l'autonomia personal.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JC)
RGE núm. 6127/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 35.000 euros per a ajuts i beques per transport,
manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació per a
alumnes de col·lectius vulnerables o amb dificultats
d'inserció en el mercat laboral que assisteixin a formació
finançada pel SOIB, període 2014/2016 i període 2015/2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 35.000 euros
per a ajuts i beques per transport, manutenció i allotjament,
discapacitat i conciliació per a alumnes de col·lectius
vulnerables o amb dificultats d'inserció en el mercat laboral que
assisteixin a formació finançada pel SOIB, període 2014/2016
i període 2015/2017.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

RGE núm. 6126/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 1.108.000 euros per a ajuts
destinats a entitats privades sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció,
promoció i prevenció de l'autonomia personal.

JD)
RGE núm. 6128/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 35.000 euros per a ajuts i beques per
transport, manutenció i allotjament, discapacitat i
conciliació per a alumnes de col·lectius vulnerables o amb
dificultats d'inserció en el mercat laboral que assisteixin a
formació finançada pel SOIB, període 2014/2016 i període
2015/2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.108.000 euros per a ajuts destinats a entitats privades sense
ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis
d'atenció, promoció i prevenció de l'autonomia personal.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 35.000 euros
per a ajuts i beques per transport, manutenció i allotjament,
discapacitat i conciliació per a alumnes de col·lectius
vulnerables o amb dificultats d'inserció en el mercat laboral que

JB)
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assisteixin a formació finançada pel SOIB, període 2014/2016
i període 2015/2017.

que treballen en àmbits diversos, així com també per dur a
terme campanyes de captació de noves persones voluntàries.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JE)
RGE núm. 6129/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 32.500 euros per a ajudes destinades a les entitats
de voluntariat perquè puguin tenir assegurades i
acreditades les persones voluntàries que treballen en àmbits
diversos, així com també per dur a terme campanyes de
captació de noves persones voluntàries.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 32.500 euros
per a ajudes destinades a les entitats de voluntariat perquè
puguin tenir assegurades i acreditades les persones voluntàries
que treballen en àmbits diversos, així com també per dur a
terme campanyes de captació de noves persones voluntàries.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JF)
RGE núm. 6130/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 32.500 euros per a ajudes destinades a
les entitats de voluntariat perquè puguin tenir assegurades
i acreditades les persones voluntàries que treballen en
àmbits diversos, així com també per dur a terme campanyes
de captació de noves persones voluntàries.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 32.500 euros
per a ajudes destinades a les entitats de voluntariat perquè
puguin tenir assegurades i acreditades les persones voluntàries

Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JG)
RGE núm. 6131/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 12.500 euros per a premis autonòmics de
voluntariat i posada en valor d'un programa de voluntariat
o iniciativa d'entitats de voluntariat que millori i acosti el
voluntariat a la resta de la ciutadania.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 12.500 euros
per a premis autonòmics de voluntariat i posada en valor d'un
programa de voluntariat o iniciativa d'entitats de voluntariat
que millori i acosti el voluntariat a la resta de la ciutadania.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JH)
RGE núm. 6132/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 12.500 euros per a premis autonòmics
de voluntariat i posada en valor d'un programa de
voluntariat o iniciativa d'entitats de voluntariat que millori
i acosti el voluntariat a la resta de la ciutadania.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 12.500 euros
per a premis autonòmics de voluntariat i posada en valor d'un
programa de voluntariat o iniciativa d'entitats de voluntariat
que millori i acosti el voluntariat a la resta de la ciutadania.
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Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JI)
RGE núm. 6133/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 260.000 euros per a foment de l'ús, gestió i
transformació per aplicacions tèrmiques de la biomassa,
dirigides a consells insulars, ajuntaments, empreses i
associacions empresarials.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 260.000
euros per a foment de l'ús, gestió i transformació per
aplicacions tèrmiques de la biomassa, dirigides a consells
insulars, ajuntaments, empreses i associacions empresarials.

Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JK)
RGE núm. 6135/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 2.827.048 euros per a foment de l'energia solar
fotovoltaica per autoconsum en empreses, particulars i
associacions empresarials.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
2.827.048 euros per a foment de l'energia solar fotovoltaica per
autoconsum en empreses, particulars i associacions
empresarials.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JJ)
RGE núm. 6134/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 260.000 euros per a foment de
l'ús, gestió i transformació per aplicacions tèrmiques de la
biomassa, dirigides a consells insulars, ajuntaments,
empreses i associacions empresarials.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 260.000
euros per a foment de l'ús, gestió i transformació per
aplicacions tèrmiques de la biomassa, dirigides a consells
insulars, ajuntaments, empreses i associacions empresarials.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

JL)
RGE núm. 6136/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 2.827.048 euros per a foment de
l'energia solar fotovoltaica per autoconsum en empreses,
particulars i associacions empresarials.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
2.827.048 euros per a foment de l'energia solar fotovoltaica per
autoconsum en empreses, particulars i associacions
empresarials.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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JM)
RGE núm. 6137/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 1.600.000 euros per a foment de l'eficiència
energètica en les empreses i en els edificis d'ús residencial,
amb especial incidència en habitatges socials o vulnerables.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.600.000 euros per a foment de l'eficiència energètica en les
empreses i en els edificis d'ús residencial, amb especial
incidència en habitatges socials o vulnerables.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

JO)
RGE núm. 6139/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 900.000 euros per a ajuts per al foment dels
vehicles elèctrics, híbrids i alimentats amb gas GNC i GLP,
mitjançant ajudes per a l'adquisició o transformació de
vehicles.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 900.000
euros per a ajuts per al foment dels vehicles elèctrics, híbrids i
alimentats amb gas GNC i GLP, mitjançant ajudes per a
l'adquisició o transformació de vehicles.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JN)
RGE núm. 6138/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 1.600.000 euros per a foment de l'eficiència
energètica en les empreses i en els edificis d'ús residencial,
amb especial incidència en habitatges socials o vulnerables.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.600.000 euros per a foment de l'eficiència energètica en les
empreses i en els edificis d'ús residencial, amb especial
incidència en habitatges socials o vulnerables.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JP)
RGE núm. 6140/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 900.000 euros per a ajuts per al
foment dels vehicles elèctrics, híbrids i alimentats amb gas
GNC i GLP, mitjançant ajudes per a l'adquisició o
transformació de vehicles.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 900.000
euros per a ajuts per al foment dels vehicles elèctrics, híbrids i
alimentats amb gas GNC i GLP, mitjançant ajudes per a
l'adquisició o transformació de vehicles.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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JQ)
RGE núm. 6141/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 1.000.000 euros per finançar inversions en
matèria de prevenció, gestió i/o reducció de residus.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000
euros per a ajuts per finançar projectes d'educació ambiental a
favor de persones i entitats sense ànim de lucre.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000
euros per finançar inversions en matèria de prevenció, gestió
i/o reducció de residus.

Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JT)
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JR)
RGE núm. 6143/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 1.000.000 euros per finançar inversions
en matèria de prevenció, gestió i/o reducció de residus.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000
euros per finançar inversions en matèria de prevenció, gestió
i/o reducció de residus.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

RGE núm. 6144/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 1.000.000 euros per a ajuts per
finançar projectes d'educació ambiental a favor de
persones i entitats sense ànim de lucre.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000
euros per a ajuts per finançar projectes d'educació ambiental a
favor de persones i entitats sense ànim de lucre.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JU)
RGE núm. 6145/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 32.000.000 euros per a pagaments directes de la
PAC (primes directes per al conreu i l'activitat ramadera)
i 4.303.228 euros per a pagaments OCM (Pla Nacional
Apícola, reestructuració i reconversió de la vinya).

JS)
RGE núm. 6143/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 1.000.000 euros per a ajuts per finançar
projectes d'educació ambiental a favor de persones i
entitats sense ànim de lucre.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 32.000.000
euros per a pagaments directes de la PAC (primes directes per
al conreu i l'activitat ramadera) i 4.303.228 euros per a
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Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JV)
RGE núm. 6146/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 32.000.000 euros per a pagaments
directes de la PAC (primes directes per al conreu i
l'activitat ramadera) i 4.303.228 euros per a pagaments
OCM (Pla Nacional Apícola, reestructuració i reconversió
de la vinya).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 32.000.000
euros per a pagaments directes de la PAC (primes directes per
al conreu i l'activitat ramadera) i 4.303.228 euros per a
pagaments OCM (Pla Nacional Apícola, reestructuració i
reconversió de la vinya).
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JW)
RGE núm. 6147/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 400.000 euros per a ajuts estatals a la ramaderia;
subvencions per a agrupacions de defensa sanitària (ADS).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 400.000 euros
per a ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per a
agrupacions de defensa sanitària (ADS).
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

JX)
RGE núm. 6148/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 400.000 euros per a ajuts estatals a la
ramaderia; subvencions per a agrupacions de defensa
sanitària (ADS).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 400.000 euros
per a ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per a
agrupacions de defensa sanitària (ADS).
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

JY)
RGE núm. 6149/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 205.000 euros per a ajuts estatals a la ramaderia;
subvencions per dur a terme activitats de recuperació i de
selecció de races autòctones en perill d'extinció.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 205.000
euros per a ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per dur a
terme activitats de recuperació i de selecció de races autòctones
en perill d'extinció.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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JZ)
RGE núm. 6150/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 205.000 euros per a ajuts estatals a la
ramaderia; subvencions per dur a terme activitats de
recuperació i de selecció de races autòctones en perill
d'extinció.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 205.000
euros per a ajuts estatals a la ramaderia; subvencions per dur a
terme activitats de recuperació i de selecció de races autòctones
en perill d'extinció.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KA)
RGE núm. 6151/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 210.000 euros per a ajuts per a la recria del
bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les
explotacions de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 210.000 euros
per a ajuts per a la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els
llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KB)
RGE núm. 6152/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 210.000 euros per a ajuts per a la
recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres
genealògics, a les explotacions de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 210.000 euros
per a ajuts per a la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els
llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KC)
RGE núm. 6153/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 300.000 euros per a ajuts per a inversions als
escorxadors.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros
per a ajuts per a inversions als escorxadors.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KD)
RGE núm. 6154/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 300.000 euros per a ajuts per a
inversions als escorxadors.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros
per a ajuts per a inversions als escorxadors.
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Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KE)
RGE núm. 6155/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 500.000 euros per a serveis d'interès autonòmic
general (escorxadors).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a serveis d'interès autonòmic general (escorxadors).
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KF)
RGE núm. 6157/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 500.000 euros per a serveis d'interès
autonòmic general (escorxadors).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a serveis d'interès autonòmic general (escorxadors).
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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KG)
RGE núm. 6157/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 220.000 euros per a ajuts estatals per a
l'agricultura, destinats al foment d'agrupacions de
prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i
ADV).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 220.000 euros
per a ajuts estatals per a l'agricultura, destinats al foment
d'agrupacions de prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal
(ATRIA i ADV).
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KH)
RGE núm. 6158/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 220.000 euros per a ajuts estatals per
a l'agricultura, destinats al foment d'agrupacions de
prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i
ADV).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 220.000 euros
per a ajuts estatals per a l'agricultura, destinats al foment
d'agrupacions de prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal
(ATRIA i ADV).
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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KI)
RGE núm. 6159/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 300.214 euros per a subvencions per a la
subscripció d'assegurances agràries combinades (ASAG).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.214 euros
per a subvencions per a la subscripció d'assegurances agràries
combinades (ASAG).
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KJ)
RGE núm. 6160/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 300.214 euros per a subvencions per a
la subscripció d'assegurances agràries combinades (ASAG).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.214 euros
per a subvencions per a la subscripció d'assegurances agràries
combinades (ASAG).
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KK)
RGE núm. 6161/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 340.000 euros per a subvencions per al
funcionament del sector agrari professional.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 340.000 euros
per a subvencions per al funcionament del sector agrari
professional.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KL)
RGE núm. 6162/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 340.000 euros per a subvencions per al
funcionament del sector agrari professional.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 340.000 euros
per a subvencions per al funcionament del sector agrari
professional.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KM)
RGE núm. 6163/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 1.000.000 euros per a ajudes a la ressembra
d'arbres.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000
euros per a ajudes a la ressembra d'arbres.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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KN)
RGE núm. 6164/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 1.000.000 euros per a ajudes a la
ressembra d'arbres.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000
euros per a ajudes a la ressembra d'arbres.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KO)
RGE núm. 6165/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 500.000 euros per a ajudes per fomentar la
producció agrícola de qualitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a ajudes per fomentar la producció agrícola de qualitat.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KP)
RGE núm. 6166/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 500.000 euros per a ajudes per
fomentar la producció agrícola de qualitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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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Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a ajudes per fomentar la producció agrícola de qualitat.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KQ)
RGE núm. 6167/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 500.000 euros per a millora de les capacitats dels
agents del sector agroalimentari i foment de la innovació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a millora de les capacitats dels agents del sector
agroalimentari i foment de la innovació.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KR)
RGE núm. 6168/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 500.000 euros per a millora de les
capacitats dels agents del sector agroalimentari i foment de
la innovació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a millora de les capacitats dels agents del sector
agroalimentari i foment de la innovació.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
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Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KS)
RGE núm. 6169/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 1.000.000 euros per a foment d'inversions no
productives vinculades a la realització de compromisos
d'agroambient i clima.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000
euros per a foment d'inversions no productives vinculades a la
realització de compromisos d'agroambient i clima.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KT)
RGE núm. 6170/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 1.000.000 euros per a foment
d'inversions no productives vinculades a la realització de
compromisos d'agroambient i clima.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.000.000
euros per a foment d'inversions no productives vinculades a la
realització de compromisos d'agroambient i clima.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KU)
RGE núm. 6171/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 250.000 euros per a suport a la conservació, ús
sostenible i desenvolupament dels recursos genètics a
l'agricultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros
per a suport a la conservació, ús sostenible i desenvolupament
dels recursos genètics a l'agricultura.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KV)
RGE núm. 6172/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 250.000 euros per a suport a la
conservació, ús sostenible i desenvolupament dels recursos
genètics a l'agricultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros
per a suport a la conservació, ús sostenible i desenvolupament
dels recursos genètics a l'agricultura.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KW)
RGE núm. 6173/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 750.000 euros per a ajuts per al manteniment del
sistema de producció ecològica.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 750.000 euros
per a ajuts per al manteniment del sistema de producció
ecològica.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KX)
RGE núm. 6174/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 750.000 euros per a ajuts per al
manteniment del sistema de producció ecològica.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 750.000 euros
per a ajuts per al manteniment del sistema de producció
ecològica.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KY)
RGE núm. 6175/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 4.504.085 euros per a compensacions per a zones
desfavorides de muntanya i altres limitacions específiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 4.504.085
euros per a compensacions per a zones desfavorides de
muntanya i altres limitacions específiques.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
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Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

KZ)
RGE núm. 6176/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 4.504.085 euros per a compensacions
per a zones desfavorides de muntanya i altres limitacions
específiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 4.504.085
euros per a compensacions per a zones desfavorides de
muntanya i altres limitacions específiques.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LA)
RGE núm. 6177/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 468.920 euros per a ajuts al sector de la pesca a
les Illes Balears d'acord amb les prioritats del Fons
Europeu Marítim i de Pesca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 468.920 euros
per a ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb
les prioritats del Fons Europeu Marítim i de Pesca.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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LB)
RGE núm. 6178/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 468.920 euros per a ajuts al sector de
la pesca a les Illes Balears d'acord amb les prioritats del
Fons Europeu Marítim i de Pesca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 468.920 euros
per a ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb
les prioritats del Fons Europeu Marítim i de Pesca.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LC)
RGE núm. 6179/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 457.000 euros per a ajuts a les confraries de
pescadors i a les seves entitats associatives; i unió d'entitats
associatives del sector pesquer.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 457.000
euros per a ajuts a les confraries de pescadors i a les seves
entitats associatives; i unió d'entitats associatives del sector
pesquer.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LD)
RGE núm. 6180/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 457.000 euros per a ajuts a les
confraries de pescadors i a les seves entitats associatives; i
unió d'entitats associatives del sector pesquer.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 457.000
euros per a ajuts a les confraries de pescadors i a les seves
entitats associatives; i unió d'entitats associatives del sector
pesquer.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LE)
RGE núm. 6181/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 60.000 euros per a la mostra, promoció i difusió
de l'activitat agropecuària dels sectors concurrents i del
bestiar boví i equí.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros
per a la mostra, promoció i difusió de l'activitat agropecuària
dels sectors concurrents i del bestiar boví i equí.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LF)
RGE núm. 6182/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 60.000 euros per a la mostra, promoció
i difusió de l'activitat agropecuària dels sectors concurrents
i del bestiar boví i equí.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros
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per a la mostra, promoció i difusió de l'activitat agropecuària
dels sectors concurrents i del bestiar boví i equí.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LG)
RGE núm. 6183/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 2.000.000 euros per a accions innovadores per tal
de millorar els resultats de les empreses i introduir nous
productes i/o processos en el seu sistema productiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 2.000.000
euros per a accions innovadores per tal de millorar els resultats
de les empreses i introduir nous productes i/o processos en el
seu sistema productiu.

Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LI)
RGE núm. 6185/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 1.637.107 euros per a ajuts per finançar els
costos de funcionament dels Grups d'Acció Local.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.637.107 euros per a ajuts per finançar els costos de
funcionament dels Grups d'Acció Local i ajudar a la preparació
de les Estratègies de Desenvolupament Local, com també a
fomentar el desenvolupament dels projectes inclosos a les
estratègies de Desenvolupament Local Leader, com a eina per
dinamitzar l'economia i millorar la qualitat de vida de la
població de les zones rurals.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LH)
RGE núm. 6184/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 2.000.000 euros per a accions
innovadores per tal de millorar els resultats de les empreses
i introduir nous productes i/o processos en el seu sistema
productiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 2.000.000
euros per a accions innovadores per tal de millorar els resultats
de les empreses i introduir nous productes i/o processos en el
seu sistema productiu.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
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LJ)
RGE núm. 6186/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 1.637.107 euros per a ajuts per
finançar els costos de funcionament dels Grups d'Acció
Local.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.637.107 euros per a ajuts per finançar els costos de
funcionament dels Grups d'Acció Local i ajudar a la preparació
de les Estratègies de Desenvolupament Local, com també a
fomentar el desenvolupament dels projectes inclosos a les
estratègies de Desenvolupament Local Leader, com a eina per
dinamitzar l'economia i millorar la qualitat de vida de la
població de les zones rurals.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
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Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LK)
RGE núm. 6187/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 500.000 euros per a ajuts de desplaçament per a
alumnes universitaris.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LL)
RGE núm. 6188/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 500.000 euros per a ajuts de
desplaçament per a alumnes universitaris.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 500.000 euros
per a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LM)
RGE núm. 6189/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 18.000 euros per a ajuts de desplaçament per a
alumnes universitaris de postgrau.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 18.000 euros
per a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de
postgrau.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LN)
RGE núm. 6190/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 18.000 euros per a ajuts de
desplaçament per a alumnes universitaris de postgrau.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 18.000 euros
per a ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de
postgrau.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LO)
RGE núm. 6191/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 46.500 euros per a beques d'allotjament per
fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la
vida acadèmica del campus universitari durant el curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

import de 30.000 euros per a ajuts a alumnes amb aprofitament
acadèmic excel·lent.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 46.500
euros per a beques d'allotjament per fomentar la integració dels
nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus
universitari durant el curs 2018-2019.

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LP)
RGE núm. 6192/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 46.500 euros per a beques
d'allotjament per fomentar la integració dels nous
estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus
universitari durant el curs 2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de 46.500
euros per a beques d'allotjament per fomentar la integració dels
nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus
universitari durant el curs 2018-2019.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LQ)
RGE núm. 6193/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 30.000 euros per a ajuts a alumnes amb
aprofitament acadèmic excel·lent.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de anual per

Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LR)
RGE núm. 6194/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 30.000 euros per a ajuts a alumnes
amb aprofitament acadèmic excel·lent.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de anual per
import de 30.000 euros per a ajuts a alumnes amb aprofitament
acadèmic excel·lent.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LS)
RGE núm. 6195/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 60.000 euros per a accions de política estratègica
universitària.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de anual per
import de 60.000 euros per a accions de política estratègica
universitària.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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LT)
RGE núm. 6196/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 60.000 euros per a accions de política
estratègica universitària.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de anual per
import de 60.000 euros per a accions de política estratègica
universitària.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LU)
RGE núm. 6197/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 12.000 euros per a ajuts de desplaçament per a
alumnes d'ensenyaments artístics superiors.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de anual per
import de 12.000 euros per a ajuts de desplaçament per a
alumnes d'ensenyaments artístics superiors.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LV)
RGE núm. 6198/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 12.000 euros per a ajuts de
desplaçament per a alumnes d'ensenyaments artístics
superiors.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de anual per
import de 12.000 euros per a ajuts de desplaçament per a
alumnes d'ensenyaments artístics superiors.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LW)
RGE núm. 6199/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 4.500 euros per a ajuts a alumnes amb
aprofitament acadèmic excel·lent.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de anual per
import de 4.500 euros per a ajuts a alumnes amb aprofitament
acadèmic excel·lent.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LX)
RGE núm. 6200/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 4.500 euros per a ajuts a alumnes amb
aprofitament acadèmic excel·lent.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de anual per
import de 4.500 euros per a ajuts a alumnes amb aprofitament
acadèmic excel·lent.
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Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LY)
RGE núm. 6201/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 1.800.000 euros per a ajuts per proveir els
centres docents de professors natius (auxiliars de conversa).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.800.000 euros per a ajuts per proveir els centres docents de
professors natius (auxiliars de conversa).
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

LZ)
RGE núm. 6202/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 1.800.000 euros per a ajuts per
proveir els centres docents de professors natius (auxiliars
de conversa).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.800.000 euros per a ajuts per proveir els centres docents de
professors natius (auxiliars de conversa).
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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MA)
RGE núm. 6203/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 300.000 euros per a ajuts per a l'alumnat per a
l'aprenentatge de llengües estrangeres.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros
per a ajuts per a l'alumnat per a l'aprenentatge de llengües
estrangeres.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 26 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MB)
RGE núm. 6204/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 300.000 euros per a ajuts per a l'alumnat per a
l'aprenentatge de llengües estrangeres.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros
per a ajuts per a l'alumnat per a l'aprenentatge de llengües
estrangeres.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MC)
RGE núm. 6205/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 15.000 euros per a ajuts per al professorat de les
Illes Balears per a l'actualització lingüística i metodològica
en llengües estrangeres.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 15.000 euros
per a ajuts per al professorat de les Illes Balears per a
l'actualització lingüística i metodològica en llengües
estrangeres.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MD)
RGE núm. 6206/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 15.000 euros per a ajuts per al
professorat de les Illes Balears per a l'actualització
lingüística i metodològica en llengües estrangeres.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 15.000 euros
per a ajuts per al professorat de les Illes Balears per a
l'actualització lingüística i metodològica en llengües
estrangeres.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

ME)
RGE núm. 6207/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 1.897.500 euros per a ajuts econòmics per
desenvolupar accions de formació professional del sistema
educatiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.897.500 euros per a ajuts econòmics per desenvolupar

accions de formació professional del sistema educatiu, que
poden dur a terme corporacions locals, mancomunitats de
municipis, organitzacions no governamentals, associacions
professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats
d'0economia social.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MF)
RGE núm. 6208/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 1.897.500 euros per a ajuts
econòmics per desenvolupar accions de formació
professional del sistema educatiu.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
1.897.500 euros per a ajuts econòmics per desenvolupar
accions de formació professional del sistema educatiu, que
poden dur a terme corporacions locals, mancomunitats de
municipis, organitzacions no governamentals, associacions
professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats
d'0economia social.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MG)
RGE núm. 6209/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 17.000 euros per a ajuts per a la convocatòria de
premis extraordinaris de formació professional de cicles
formatius de grau superior.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 17.000 euros
per a ajuts per a la convocatòria de premis extraordinaris de
formació professional de cicles formatius de grau superior.
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Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MH)
RGE núm. 6210/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 17.000 euros per a ajuts per a la
convocatòria de premis extraordinaris de formació
professional de cicles formatius de grau superior.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 17.000 euros
per a ajuts per a la convocatòria de premis extraordinaris de
formació professional de cicles formatius de grau superior.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MI)
RGE núm. 6211/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 36.000 euros per a ajuts per a programes
d'estimulació i rehabilitació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 36.000 euros
per a ajuts per a programes d'estimulació i rehabilitació;
fomentar el suport educatiu als infants malalts de càncer per tal
de garantir el procés educatiu de l'alumne malalt que té una
convalescència prolongada a la seva llar; fomentar els
programes de suport en llengua de signes a l'alumnat amb
deficiència sensorial auditiva i a les seves famílies.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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MJ)
RGE núm. 6212/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 36.000 euros per a ajuts per a
programes d'estimulació i rehabilitació.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 36.000 euros
per a ajuts per a programes d'estimulació i rehabilitació;
fomentar el suport educatiu als infants malalts de càncer per tal
de garantir el procés educatiu de l'alumne malalt que té una
convalescència prolongada a la seva llar; fomentar els
programes de suport en llengua de signes a l'alumnat amb
deficiència sensorial auditiva i a les seves famílies.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MK)
RGE núm. 6213/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 250.000 euros (2018) i 350.000 euros (2019) per
a ajuts econòmics per al finançament del transport escolar
adaptat per a l'alumnat amb necessitats educatives
especials per al curs 2017-2018 i per al curs 2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros
(2018) i 350.000 euros (2019) per a ajuts econòmics per al
finançament del transport escolar adaptat per a l'alumnat amb
necessitats educatives especials per al curs 2017-2018 i per al
curs 2018-2019.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

ML)
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RGE núm. 6214/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 250.000 euros (2018) i 350.000 euros
(2019) per a ajuts econòmics per al finançament del
transport escolar adaptat per a l'alumnat amb necessitats
educatives especials per al curs 2017-2018 i per al curs
2018-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros
(2018) i 350.000 euros (2019) per a ajuts econòmics per al
finançament del transport escolar adaptat per a l'alumnat amb
necessitats educatives especials per al curs 2017-2018 i per al
curs 2018-2019.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MM)
RGE núm. 6215/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 62.000 euros per a convocatòria de premis i
certàmens del programa cultural Art Jove.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 62.000 euros
per a convocatòria de premis i certàmens del programa cultural
Art Jove.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MN)
RGE núm. 6216/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 62.000 euros per a convocatòria de
premis i certàmens del programa cultural Art Jove.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 62.000 euros
per a convocatòria de premis i certàmens del programa cultural
Art Jove.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MO)
RGE núm. 6217/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 9.000 euros per a convocatòria del certamen
d'Espots Carnet Jove dirigits a centres educatius de
secundària de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 9.000 euros
per a convocatòria del certamen d'Espots Carnet Jove dirigits
a centres educatius de secundària de les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MP)
RGE núm. 6218/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 9.000 euros per a convocatòria del
certamen d'Espots Carnet Jove dirigits a centres educatius
de secundària de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 9.000 euros
per a convocatòria del certamen d'Espots Carnet Jove dirigits
a centres educatius de secundària de les Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MQ)
RGE núm. 6219/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 20.000 euros per a beques per fer pràctiques
d'empreses dirigides a joves d'entre 18 i 30 anys.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros
per a beques per fer pràctiques d'empreses dirigides a joves
d'entre 18 i 30 anys.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MR)
RGE núm. 6220/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 20.000 euros per a beques per fer
pràctiques d'empreses dirigides a joves d'entre 18 i 30 anys.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros
per a beques per fer pràctiques d'empreses dirigides a joves
d'entre 18 i 30 anys.
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Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MS)
RGE núm. 6221/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 1.550 euros per a convocatòria de certamen de
fotografia amb eslògan a Instagram.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.550 euros
per a convocatòria de certamen de fotografia amb eslògan a
Instagram.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MT)
RGE núm. 6222/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 1.550 euros per a convocatòria de
certamen de fotografia amb eslògan a Instagram.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 1.550 euros
per a convocatòria de certamen de fotografia amb eslògan a
Instagram.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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MU)
RGE núm. 6223/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 2.000 euros per a certamen Carnet Jove solidari.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 2.000 euros
per a certamen Carnet Jove solidari.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MV)
RGE núm. 6224/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 2.000 euros per a certamen Carnet
Jove solidari.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 2.000 euros
per a certamen Carnet Jove solidari.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MW)
RGE núm. 6225/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 150.000 euros per a subvencions destinades a
fomentar projectes d'intervenció, d'investigació i
publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut,
en l'àmbit territorial de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 150.000 euros
per a subvencions destinades a fomentar projectes
d'intervenció, d'investigació i publicacions de caràcter
innovador en matèria de joventut, en l'àmbit territorial de les
Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MX)
RGE núm. 6226/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 150.000 euros per a subvencions
destinades a fomentar projectes d'intervenció,
d'investigació i publicacions de caràcter innovador en
matèria de joventut, en l'àmbit territorial de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 150.000 euros
per a subvencions destinades a fomentar projectes
d'intervenció, d'investigació i publicacions de caràcter
innovador en matèria de joventut, en l'àmbit territorial de les
Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MY)
RGE núm. 6227/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 20.000 euros per a subvencions adreçades a les
entitats de les Illes Balears que participen en el programa
de Voluntariat Europeu del programa Erasmus + Joventut.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros
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per a subvencions adreçades a les entitats de les Illes Balears
que participen en el programa de Voluntariat Europeu del
programa Erasmus + Joventut.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

MZ)
RGE núm. 6228/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 20.000 euros per a subvencions
adreçades a les entitats de les Illes Balears que participen
en el programa de Voluntariat Europeu del programa
Erasmus + Joventut.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 20.000 euros
per a subvencions adreçades a les entitats de les Illes Balears
que participen en el programa de Voluntariat Europeu del
programa Erasmus + Joventut.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NA)
RGE núm. 6229/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 30.000 euros per a subvencions en espècie per la
subscripció temporal i gratuïta a una publicació diària a les
persones que compleixen 18 anys durant l'any de la
convocatòria.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 30.000 euros
per a subvencions en espècie per la subscripció temporal i
gratuïta a una publicació diària a les persones que compleixen
18 anys durant l'any de la convocatòria.
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Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NB)
RGE núm. 6230/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 30.000 euros per a subvencions en
espècie per la subscripció temporal i gratuïta a una
publicació diària a les persones que compleixen 18 anys
durant l'any de la convocatòria.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 30.000 euros
per a subvencions en espècie per la subscripció temporal i
gratuïta a una publicació diària a les persones que compleixen
18 anys durant l'any de la convocatòria.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NC)
RGE núm. 6231/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions pluriennal per
import de 3.400.000 euros per a subvencions en matèria de
protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens
locals.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
3.400.000 euros per a subvencions en matèria de protecció i
conservació del patrimoni cultural dels ens locals.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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ND)
RGE núm. 6232/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
pluriennal per import de 3.400.000 euros per a subvencions
en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural
dels ens locals.

NF)
RGE núm. 6234/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 60.000 euros per a ajuts per donar
suport a l'edició i la difusió d'estudis relacionats amb la
cultura i la història de la democràcia.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions pluriennal per import de
3.400.000 euros per a subvencions en matèria de protecció i
conservació del patrimoni cultural dels ens locals.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros
per a ajuts per donar suport a l'edició i la difusió d'estudis
relacionats amb la cultura i la història de la democràcia.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NE)
RGE núm. 6233/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 60.000 euros per a ajuts per donar suport a
l'edició i la difusió d'estudis relacionats amb la cultura i la
història de la democràcia.

NG)
RGE núm. 6235/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 100.000 euros per a ajuts per a la digitalització
d'arxius públics i privats de documentació d'interès
relacionada amb la memòria democràtica.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 60.000 euros
per a ajuts per donar suport a l'edició i la difusió d'estudis
relacionats amb la cultura i la història de la democràcia.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros
per a ajuts per a la digitalització d'arxius públics i privats de
documentació d'interès relacionada amb la memòria
democràtica.

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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NH)
RGE núm. 6236/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 100.000 euros per a ajuts per a la
digitalització d'arxius públics i privats de documentació
d'interès relacionada amb la memòria democràtica.

NJ)
RGE núm. 6238/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 300.000 euros per a ajuts per a
actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros
per a ajuts per a la digitalització d'arxius públics i privats de
documentació d'interès relacionada amb la memòria
democràtica.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros
per a ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua
catalana a les Illes Balears.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NI)
RGE núm. 6237/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 300.000 euros per a ajuts per a actuacions de
foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 300.000 euros
per a ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua
catalana a les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NK)
RGE núm. 6239/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 250.000 euros per a ajuts a la premsa diària
escrita en llengua catalana a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros
per a ajuts a la premsa diària escrita en llengua catalana a les
Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NL)
RGE núm. 6240/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 250.000 euros per a ajuts a la premsa
diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros
per a ajuts a la premsa diària escrita en llengua catalana a les
Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NM)
RGE núm. 6241/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 200.000 euros per a ajuts destinats a la premsa
de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en
català a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de
temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NN)
RGE núm. 6242/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 200.000 euros per a ajuts destinats a la
premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada
escrites en català a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 200.000 euros
per a ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de
temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears.

Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NO)
RGE núm. 6243/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 250.000 euros per a ajuts destinats a les
televisions i ràdios que emeten en llengua catalana a les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros
per a ajuts destinats a les televisions i ràdios que emeten en
llengua catalana a les Illes Balears.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NP)
RGE núm. 6244/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 250.000 euros per a ajuts destinats a
les televisions i ràdios que emeten en llengua catalana a les
Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 250.000 euros
per a ajuts destinats a les televisions i ràdios que emeten en
llengua catalana a les Illes Balears.
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
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NQ)
RGE núm. 6245/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris
d'Eivissa de la convocatòria de subvencions anual per
import de 100.000 euros per a ajuts destinats a les entitats
esportives de les Illes Balears per al foment de l'ús del
català en les seves activitats.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros
per a ajuts destinats a les entitats esportives de les Illes Balears
per al foment de l'ús del català en les seves activitats.
Qui ha estat beneficiari d'aquesta línia de subvencions l'any
2018, amb domicili a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NR)
RGE núm. 6246/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris d'Eivissa de la convocatòria de subvencions
anual per import de 100.000 euros per a ajuts destinats a
les entitats esportives de les Illes Balears per al foment de
l'ús del català en les seves activitats.
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La nova EDAR de Ferreries està adjudicada amb tractament
terciari? En cas que no estigui previst, es farà en aquesta
legislatura en una segona fase?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

NT)
RGE núm. 6299/19, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
participació del conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius, Juan Pedro Yllanes, a la Fira Internacional
Monaco Yacht Show.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.
Recentment, el conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius, Juan Pedro Yllanes, "ha participat" a la fira
internacional Monaco Yacht Show amb l'objectiu de
promocionar la indústria nàutica de les Illes. Per això,
sol·licitam:
• Detall de les despeses ocasionades amb motiu de
l'assistència per part dels membres del Govern a aquesta
fira.
• Relació de totes les persones que concorregueren a la fira,
tant personal del gabinet com alts càrrecs.
• Relació detallada de les despeses que s'han ocasionat amb
motiu de l'assistència a aquest esdeveniment/fira.
Palma, a 30 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears,
aprovat per Consell de Govern de 6 de març de 2018, consta la
convocatòria de subvencions anual per import de 100.000 euros
per a ajuts destinats a les entitats esportives de les Illes Balears
per al foment de l'ús del català en les seves activitats.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació
Quin ha estat l'import en conjunt concedit als beneficiaris
d'aquesta línia de subvencions l'any 2018, amb domicili a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

NS)
RGE núm. 6249/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament
terciari a l'EDAR de Ferreries.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre de 2019, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 6277/19, del diputat Antoni Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de
l'habitatge a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, com valora la seva
política en matèria d'habitatge després de les darreres dades
publicades pel Ministeri de Foment en relació amb els preus de
l'habitatge a les Illes Balears i, més concretament, a Eivissa?
Palma, a 30 de setembre de 2019
El diputat
Antoni Costa i Costa

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

D)
RGE núm. 6354/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
6418/19), del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a fugida de promotors a causa del col·lapse en la tramitació
dels permisos.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Presidenta, considera que és una bona notícia per als
ciutadans que els promotors comencin a anar-se'n de Mallorca
a causa del col·lapse en la tramitació dels permisos necessaris?
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
E)
B)
RGE núm. 6352/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria
d'ajuts a les escoles municipals de música.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan es publicarà la convocatòria d'ajuts a les escoles
municipals de música?

RGE núm. 6355/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a canvis en l'impost de turisme sostenible.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa impulsar el Govern de les Illes Balears canvis a
l'impost de turisme sostenible per garantir que una part dels
recursos recaptats reverteixin en aquelles zones que els han
generat?

Palma, a 1 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 2 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 6353/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a aqüífers a
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Podrien informar de la situació en la contractació d'estudis
pilot a càrrec de l'ITS 2016 sobre regeneració d'aqüífers a
Menorca?
Palma, a 1 d'octubre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

F)
RGE núm. 6356/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
compra pública innovadora.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quina situació es troba el disseny de l'estratègia de
compra pública innovadora (CPI) a les Illes Balears?
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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G)

J)

RGE núm. 6357/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
suport a presumptes delictes de terrorisme.

RGE núm. 6361/19, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
dels menús escolars a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.

Sr. Conseller, cessarà l'assessor tècnic de la Secretaria
Autonòmica d'Universitat i Investigació, Sr. Marcel Pich, per
solidaritzar-se públicament amb un grup terrorista?

Per què el Govern del pacte de progrés no ha adoptat
mesures per evitar que el preu dels menús escolars siguin els
més alts d'Espanya?

Palma, a 1 d'octubre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 2 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

H)

K)

RGE núm. 6358/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a ensenyament de la religió islàmica.

RGE núm. 6362/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en el
pagament de les ajudes del Govern central als municipis del
Llevant de Mallorca afectats per les inundacions del passat
mes d'octubre de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller, pot donar els detalls de l'acord per al
desenvolupament de l'ensenyament a les escoles públiques?
Palma, a 1 d'octubre de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora la consellera d'Administracions Públiques i
Modernització el retard en el pagament de les ajudes del
Govern central als municipis del Llevant de Mallorca afectats
per les inundacions del passat més d'octubre de 2016?
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

I)
RGE núm. 6360/19, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat dels treballs
per proposar un model de policia autonòmica de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quin punt es troben els treballs de l'Institut de Seguretat
Pública per proposar un model de cos de policia autonòmica de
les Illes Balears?
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

L)
RGE núm. 6363/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de funcionaris i treballadors públics.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Administracions Públiques i
Modernització, quina ha estat l'evolució de funcionaris i
treballadors públics en els darrers exercicis?
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

520

BOPIB núm. 14 - 4 d'octubre de 2019

M)

P)

RGE núm. 6364/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comissió de seguiment del Pla de pesca de barques
d'arrossegament alacantines a Eivissa i Formentera.

RGE núm. 6367/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de cribratge de càncer de còlon.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.
Quant de temps fa que el Govern de les Illes Balears no
convoca la Comissió de seguiment del Pla de pesca de barques
d'arrossegament alacantines a Eivissa i Formentera?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.
Com valora la consellera de Salut el funcionament del
programa de cribratge del càncer de còlon?
Palma, a 2 d'octubre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 2 d'octubre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
Q)
N)
RGE núm. 6365/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació del turisme de creuers.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.
En base a quins criteris i competències legislaran la
regulació del turisme de creuers a les Illes Balears?

RGE núm. 6368/19, del diputat Vicente Marí i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de les
cèdules d'habitabilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Té previst el conseller de Mobilitat i Habitatge eliminar, en
el termini de temps més breu possible, l'expedició de cèdules
d'habitabilitat?
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

Palma, a 2 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
R)
O)
RGE núm. 6366/19, de la diputada Mª Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
necessitat de reforçar el subministrament d'energia
elèctrica a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.
Comparteix el Govern de les Illes Balears les declaracions
del director general d'Energia en què afirma que "el Ministeri
[para la Transición Ecológica] està desaparegut davant la
necessitat de reforçar el subministrament d'energia elèctrica a
Menorca en l'actual situació d'aïllament"?
Palma, a 2 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

RGE núm. 6369/19, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament de la Llei agrària.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació dels primers mesos de funcionament de la Llei
agrària?
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester
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S)
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

RGE núm. 6389/19, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
finançament de la UIB.

Ordre de Publicació
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Considera el conseller d'Educació que la UIB es troba
suficientment finançada respecte de la resta d'universitats de les
diferents comunitats autònomes?
A)
Palma, a 2 d'octubre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 6086/19, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reconeixement i homenatge d'estat a les víctimes i als
exiliats de la dictadura franquista.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

La memòria de les víctimes de la Guerra Civil a Espanya i
de la dictadura franquista, el seu reconeixement, reparació i
dignificació, representen un inexcusable deure moral en la vida
política i és signe de qualitat de la nostra democràcia.

Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La consolidació de la nostra democràcia ens ha permès
afrontar la veritat i la justícia sobre el nostre passat, l’oblit no
és una opció per a una democràcia.

RGE núm. 6106/19, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
preu mitjà del menú dels menjadors escolars de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Educació, Universitat i
Recerca.

La violència política i la violació dels drets humans, va
constituir un tret transversal de la dictadura franquista fins
pràcticament els últims moments de la vida del dictador. Els
càstig físic, les depuracions professionals, la confiscació de
béns i les sancions econòmiques varen ser els pilars en què es
va sustentar la repressió dels vençuts.

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines mesures concretes adoptarà la conselleria davant el
fet que la nostra comunitat autònoma sigui la que té el preu
mitjà del menú dels centres escolars més alt a nivell nacional?
Palma, a 26 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

L’entramat jurídic repressiu inicial sobre els opositors al
franquisme es va perfeccionar al llarg de la dictadura en les
lleis de repressió de la maçoneria i el comunisme, d’1 de març
de 1940, lleis d’ordre públic i de rebel·lió militar, de 2 de març
de 1943, de bandidatge i terrorisme, de 1947, i d’ordre públic,
de 1949; i amb la creació el 1963 del Tribunal d’Ordre Públic,
que va ser el que va mantenir fins al gener de 1977 una gran
activitat repressiva contra les noves generacions de lluitadors
per les llibertats i la democràcia.
Les reparacions econòmiques aprovades des de 1978, i la
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i
amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels que varen
sofrir persecució o violència durant la Guerra Civil i la
dictadura, han impulsat polítiques públiques de reconeixement
i dignificació, polítiques que es varen veure paralitzades amb
l’arribada del govern del Partit Popular el 2011.
Aquestes polítiques s’han reprès de nou des del juny de
2018, amb la creació d’una Direcció General de Memòria
Històrica -per primera vegada en la nostra democràcia-, el
procediment administratiu per exhumar el dictador Francisco
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Franco del Valle de los Caídos, l’elaboració d’un estudi
exhaustiu sobre la situació actual del procés d’exhumació de
fosses o la implementació dels procediments per a l'expedició
de declaracions de reparació i reconeixement personal a les
víctimes de la Guerra Civil i del franquisme.
A nivell estatal i autonòmic es van fent passes cada vegada
més decidides per fer efectiu el reconeixement, la reparació i la
dignificació de les víctimes i ens plantegen una necessitat, la de
realització d’homenatges, d’actes d’estat. La implicació
institucional al costat de les persones que han patit repressió és
per ella mateixa una mesura reparadora en favor de les víctimes
i els seus familiars, que també han de ser considerats víctimes.
Aquest parlament és un clar exemple que, des del diàleg i
el consens amb totes les forces polítiques, hem estat capaços
d’iniciar un camí que ja no té retorn en el reconeixement, la
reparació i la dignificació de les víctimes.
Aquest consens s’exemplifica perfectament en l’aprovació
la passada legislatura de les lleis 10/2016, de 13 de juny, per a
la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i el franquisme; i 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears.
La nostra comunitat autònoma ja ha declarat, a l’article 21
de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement
democràtics de les Illes Balears, el dia 29 d’octubre de 1977
com a data pera al record del moviment democràtic
preautonomista de les Illes Balears, i ha assenyalat que les
institucions públiques de les Illes Balears han d’impulsar en
aquesta data, actes de reconeixement i homenatge, amb
l’objecte de mantenir la seva memòria i reivindicar els valors
democràtics i la lluita per la llibertat.
A nivell internacional, als països que varen patir guerres i
processos de repressió com el que patirem a Espanya, i on
encara les ferides estan molt obertes, aquests actes
d’homenatge són habituals i serveixen per continuar en el camí
de la reconciliació.
Per tant, el Govern d’Espanya també ha d’afrontar aquestes
iniciatives, sobretot en un moment en què, transcorreguts 40
anys de democràcia, cada vegada són menys els presos polítics
i els represaliats i les víctimes del franquisme que encara viuen,
i sobretot en un moment en què de nou tornam a sentir
discursos que pretenen dulcificar i justificar la cruel dictadura
franquista, on els discursos xenòfobs, racistes i propers al
feixisme tornen a tenir ressò a la nostra societat.
Així mateix, si bé és cert que la nostra llei contempla la
nul·litat de les sentències dels tribunals franquistes i la
il·legalitat d'aquests, avui en dia a nivell estatal encara no s'ha
processat a declarar-les nul·les de ple dret i per tant aquestes
sentències il·legals continuen vigents.
El reconeixement del patiment dels presos antifranquistes
sotmesos a processos davant consells de querra i tribunals
especials, detinguts il·legalment, molts d'ells sense causes
obertes que es prolongaven indefinidament i d'altres sentenciats
amb l'absència de tota classe de garanties, és imprescindible.
Moltes d’aquestes persones sofriren tortures, sotmeses a un
règim penitenciari cruel, maltractades sistemàticament i
forçades a treballar com a esclaus. Cal també reconèixer el

patiment d'aquestes persones i reparar en la mesura del que
sigui possible la seva dignitat i la seva lluita per la democràcia.
És per això que mantenir aquestes sentències vigents és avui
en dia una ofensa nacional, no només per a les víctimes directes
del franquisme, sinó també per a totes aquelles persones que
pensam i creim fermament en aquest país com un estat de dret
ferm i plenament democràtic.
Alhora, de cara a les generacions del futur, a les quals
volem educar en els valor de la tolerància i la pluralitat, és un
mal exemple i un nefast precedent de mala praxi.
Després de 80 anys des del final de la Gerra Civil i 40 anys
des de la promulgació de la Constitució, la condemna per part
de les forces polítiques democràtiques de les pràctiques
repressives franquistes i retre públic tribut a les víctimes i als
presos polítics del franquisme, lluitadors per la democràcia i les
llibertats, constitueix un deure moral, un deure de memòria i un
deure de reparació de l’Estat espanyol que contribuirà a tancar
ferides que encara estan obertes.
I aquesta tasca de reconeixement s’ha de fer de la mà de les
Associacions Memorialistes, ja que elles són les que en els anys
de major oblit, han mantingut viva la memòria de les víctimes.
Per tot l’esposat, els grups sotasignants presenten la present,
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la condemna
a les pràctiques repressives del franquisme que varen suposar
una sistemàtica i gravíssima violació dels drets humans, que
estan contemplats com a crims de lesa humanitat pels
organismes internacional de promoció i protecció dels drets
humans.
2. El Parlament de les Illes Balears reprova el negacionisme de
la repressió franquista i els discursos xenòfobs, racistes i
propers al feixistes i contraris als nostres valors constitucionals.
3. El Parlament de les Illes Balears fa públic el reconeixement
a les víctimes del franquisme, lluitadors per les llibertats i la
democràcia.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a:
a) Iniciar les disposicions legals oportunes per declarar
nul·les de ple dret les sentències franquistes, així com també
declarar il·legals els tribunals franquistes que les dictaren.
b) Impulsar l’actualització de la reforma de la Llei 52/2007,
de Memòria Històrica, tenint en compte les recomanacions dels
mecanismes internacionals de promoció i protecció dels drets
humans, una vegada escoltades les associacions memorialistes.
c) Promoure el restabliment de la dignitat de les víctimes
del franquisme mitjançant el reconeixement públic del caràcter
de víctima, del seu nom i honor, actes commemoratius,
homenatges públics i sol·licitud de perdó.
d) Institucionalitzar amb caràcter anual dates d’Homenatge
i Reconeixement d’Estat a les víctimes de la dictadura
franquista i l’exili.
e) Traslladar aquests acords a la Conselleria
d`Administracions Públiques i Modernització de les Illes
Balears i al Ministeri de Justícia.
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Palma, a 25 de setembre de 2019
La diputada
Mercedes Garrido i Rodríguez
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 6294/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a l'esport femení.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Segon. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de continuar avançant en la conscienciació social cap a l’esport
femení, i insta el Govern de les Illes Balears a donar-li major
visibilitat incrementant la promoció institucional i la difusió
pública en els mitjans de comunicació, principalment a la ràdio
i televisió pública de les Illes Balears.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les ajudes existents a l’esport femení,
per afavorir la seva implantació, desenvolupament i viabilitat
econòmica i social.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer feina juntament amb les administracions
municipals i insulars de les nostres illes, per invertir i disposar
d’unes instal·lacions adequades i suficients per a la pràctica de
l’esport femení en les diferents modalitats.

L’esport té com essència la defensa dels principals valors
humans: l’esforç, el compromís, la solidaritat, el respecte, la
companyonia i la tolerància. I es presenta com un mecanisme
idoni per donar visibilitat a un dels grans reptes de la nostra
societat: la necessària igualtat de dones i homes.

Palma, 26 de setembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Els darrers anys l’esport femení ha crescut de manera
exponencial, però encara no s’ha superat la barrera de la
visibilitat mediàtica i persisteixen desigualtats de condicions
que requereixen de tot el suport institucional per ser superades.
Diferències salarials, contractuals, de difusió i de promoció.
L’Associació Deporte para la Igualdad va néixer com una
manera de donar suport als equips esportius femenins,
donant-los visibilitat i projecció per fer possible la
conscienciació de la necessitat de fer realitat l'esmentada
igualtat, dins qualsevol esport. A continuació es va crear el
projecte Futbol para la Igualdad, iniciativa posada en marxa
l’any 2017 per donar suport i ajudar els equips de futbol
femenins amb l’objectiu de conscienciar sobre la igualtat en
aquesta modalitat esportiva.
El Partit Popular, en la línia de donar visibilitat i suport a
l’esport femení, ha presentat en el Congrés dels Diputats una
iniciativa perquè els partits de la primera divisió femenina de
futbol a Espanya s’incorporin de forma permanent al sorteig de
la Quiniela, creant per això una comissió de feina per decidir el
nombre de partits que s’inclouran i el repartiment de les
recaptacions.
El Grup Parlamentari Popular volem fer feina també en el
suport a l’esport femení a les Illes Balears, on les ajudes i la
promoció requereixen d’un major impuls institucional. Una
vegada reunits amb representants de l’Associació Deporte para
la Igualdad i del projecte Futbol per a la Igualtat, i escoltades
les seves reivindicacions, presentam al Parlament la següent
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebaixa dels preus dels menús escolars, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca.

Proposició no de llei

Un any més els preus dels menús dels menjadors escolars
són dels més alts del conjunt de comunitats autònomes, amb
una mitjana de 6,5 € als centres educatius de les nostres illes,
mentre que a d'altres comunitats com a Astúries o Canàries
tenen un preu de 3,5€.

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata la
transcendència de l’esport femení com a eina imprescindible
per avançar cap a la igualtat de dones i homes en la nostra
societat, i dóna el seu suport a la feina que desenvolupen, amb
aquest objectiu, les associacions i entitats de les diferents
modalitats esportives.

Són dades facilitades per la Confederació Espanyola
d’Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat (CEAPA),
majoritària a l’escola pública. La Confederació ha demanat per
als alumnes una alimentació de qualitat, amb aliments frescos,
fruita i que eviti al màxim les línies fredes que suposa dur els
aliments cuinats de fora de l’escola.
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Però això ha de ser compatible amb preus assequibles per
a les famílies que per motius de feina i conciliació horària,
tenen necessitat de fer ús del menjador escolar en la seva gran
majoria.
El Grup Parlamentari Popular ja va presentar la legislatura
passada una proposició no de llei per instar el Govern a
rebaixar aquests preus dels menjadors, encara que els grups que
donen suport al Pacte de Progrés varen votar en contra de la
dita proposta segons consta en el Diari de sessions del Ple de
dia 30 d’octubre de 2018.
Tenint en compte que un any més continuam amb els preus
més alts d’Espanya i això representa un obstacle afegit per
avançar cap a una educació de qualitat en igualtat
d’oportunitats per a tots els infants i les seves famílies, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent

llengua catalana, pròpia de les Illes Balears d'acord amb el
nostre Estatut d'Autonomia.
L'article 50 de la Llei 3/2007, de la funció pública de les
Illes Balears, estableix com a requisit per accedir a la funció
pública l'acreditació del coneixement de la llengua catalana.
Les determinacions de la Llei 3/1986, de normalització
lingüística, estableixen un marc normatiu prou clar perquè
s'exigeixi el coneixement de la llengua catalana com a requisit
per accedir a places com la de director de l'Institut d'Indústries
Culturals. Només cal recordar que són obligacions del Govern
de les Illes Balears "fer efectiu l'ús progressiu i normal de la
llengua catalana en l'àmbit oficial i administratiu", "regular l'ús
normal del català en les activitats administratives dels òrgans
de la seva dependència" i "promoure les mesures corresponents
de cara a la progressiva capacitació del personal de
l'Administració Pública, i dels ens que integren el sector públic
de les Illes Balears, en l'ús de la llengua catalana".

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rebaixar el preu dels menús dels menjadors escolars
de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics a partir
de gener 2020, i a establir un preu que en cap cas no superi els
5€ per menú/dia/nin de forma genèrica, i 4€ per menú/dia/nin
en supòsits de més de dos germans escolaritzats, sense que hi
hagi cap criteri excloent per a les famílies ni per a l’etapa
d’escolarització del nin.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que estableixi les ajudes complementàries que siguin
necessàries, bé a les famílies o bé als mateixos centres
educatius de les Illes Balears, per poder fer-ho efectiu.
Palma, a 26 de setembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 6112/19, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a necessitat de
coneixement del català per ser director o directora de
l'Institut d'Indústries Culturals, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
En data de 24 de setembre de 2019, el Butlletí Oficial de les
Illes Balears publicava la Resolució de la presidenta de
l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual
s'aproven la convocatòria pública i les bases per a la selecció
del director gerent de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes
Balears (ICIB).
Les bases d'aquesta convocatòria no preveuen que sigui un
requisit per presentar-s'hi l'acreditació del coneixement de la

En aquest sentit, allò que podia interpretar-se com a
progressiu, moderat l'any 1986, any d'aprovació de la Llei de
normalització lingüística, com, per exemple, considerar la
llengua catalana com un simple mèrit en un òrgan
administratiu, a causa de la nul·la incorporació de la llengua al
sistema educatiu en aquell moment; trenta-tres anys després
sembla molt poc "progressiu" i més aviat resulta insuficient, per
no dir senzillament grotesc, no exigir-lo com a requisit en un
ens que ha de vetllar, precisament, per la cultura de les Illes
Balears.
Els mateixos estatuts de l'ICIB estableixen (article 10.1.e)
que correspon al seu president -avui la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat- vetllar pel compliment de les
lleis, i l'Estatut i la Llei de normalització lingüística són
exactament això, lleis fonamentals del nostre petit ordenament
jurídic illenc. I que el director gerent, com no pot ser d'altra
manera, ha de reunir les condicions necessàries per exercir el
càrrec (article 19), entre les quals destaca la de posseir titulació
universitària i la de disposar d'un perfil professional adient que,
en matèria cultural, a ningú no se li ocorre que no passi per
altra cosa que haver d'acreditar, de forma imperativa, conèixer
la llengua i la cultura de les Illes Balears.
Pel que ha estat exposat, es proposa a la comissió que adopti
l'acord següent:
Instar el Govern de les Illes Balears a suspendre el concurs
convocat per dirigir l'Institut d'Indústries Cultural de les Illes
Balears i canviar les bases, per tal de garantir que la persona
que accedeixi a aquesta funció tengui el coneixement adequat
de llengua catalana que exigeix el nostre ordenament jurídic.
Palma, a 27 de setembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

BOPIB núm. 14 - 4 d'octubre de 2019
C)
RGE núm. 6265/19, dels Grups Parlamentaris Socialita,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació
d'un protocol d'atenció a les oficines de Consum de les Illes
Balears per a l'atenció als afectats per les hipoteques IRPH,
davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MES per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de salut.
L’article 51 de la Constitució Espanyola disposa que els
poders públics han de garantir la defensa dels drets dels
consumidors i usuaris protegint-ne, mitjançant procediments
eficaços, la seguretat, la salut i els interessos econòmics
legítims, i que han de promoure la informació i l’educació dels
consumidors i usuaris, han de fomentar-ne les organitzacions i
els han d’escoltar en les qüestions que els puguin afectar, en els
termes que estableixi la llei.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un protocol específic, per part de la Direcció
General de Consum, per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear punts d’informació específics, tant telemàtics
com presencials, per garantir el dret a la informació de tots els
ciutadans afectats per les hipoteques IRPH.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar convenis de col·laboració amb els col·legis
d’advocats, d’economistes i de titulats mercantils i empresarials
de les Illes Balears per tal de donar resposta a les persones
consumidores i usuàries, afectades per l’índex hipotecari IRPH.
Palma, a 27 de setembre de 2019
Les diputades
Irantzu Fernández i Prieto
Antonia Martín i Perdiz
Elsportaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

L’article 30.47 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
estableix que la comunitat autònoma té la competència
exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, en
el marc de les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica
general i en el marc de les bases i la coordinació general de la
sanitat, en els termes que disposen els articles 38, 131 i els
números 11, 13 i 16 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució. També té competència exclusiva en la regulació i
el foment de les associacions de consumidors i usuaris i en la
regulació dels procediments de mediació.
A més a més, l’article 13 de la Llei 7/2014, de protecció de
les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears,
estableix que les administracions públiques han d’adoptar les
mesures que siguin competència seva per aconseguir el
compliment de la legislació´ vigent amb la finalitat que els
consumidors estiguin protegits contra les clàusules i les
pràctiques abusives il·legibles o de difícil comprensió´ en els
contractes i en les transaccions.
Recentment, hem tingut coneixement que l’advocat general
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Maciej
Szpunar, va emetre un informe obrint les portes per tal que els
consumidors afectats per les hipoteques vinculades a l’Índex de
Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) puguin reclamar
judicialment compensacions per a la comercialització
d’hipoteques vinculades a aquest indicador. Segons l’advocat
general, l’IRPH es tracta d’una fórmula matemàtica de càlcul
complexa i poc transparent per al consumidor mitjà.
Encara que l’informe d’Szpunar no és vinculant, sí que
acostuma a condicionar les decisions del TJUE que arribaran
a finals d’any. A partir d’aquesta decisió seran els jutges
espanyols els que hauran de decidir en cada cas si el client va
ser degudament informat del càlcul, l’evolució passada i les
repercussions de l’esmentat índex. És a dir, de si les entitats
bancàries van ser suficientment transparents amb els
consumidors.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 6102/19, de 3 diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la delegada de la Presidència per a la
Cultura, Catalina Solivellas i Rotger, en relació amb la
idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar
per a l'acció de Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2019, conformement amb l'article 192/46 del
Reglament de la cambra i amb l’apartat segon de la Resolució
de presidència reguladora de la compareixença dels alts càrrecs
del Govern sobre la idoneïtat al càrrec i projecte per a l’acció
de Govern, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita la
compareixença de la delegada de la Presidència per a la
Cultura, Catalina Solivellas i Rotger, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 6103/19, de 3 diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la secretària autonòmica d'Universitat,
Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret i González,
en relació amb la idoneïtat per al càrrec i el projecte que
pensa desenvolupar per a l'acció de Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2019, conformement amb l'article 192/46 del
Reglament de la cambra i amb l’apartat segon de la Resolució
de presidència reguladora de la compareixença dels alts càrrecs
del Govern sobre la idoneïtat al càrrec i projecte per a l’acció
de Govern, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita la
compareixença de la secretària autonòmica d'Universitat,
Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret i González,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 6104/19, de 3 diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la directora general de Polítiques per a
la Sobirania Alimentària, Paula Valero Sáez, en relació
amb la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa
desenvolupar per a l'acció de Govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2019, conformement amb l'article 192/46 del
Reglament de la cambra i amb l’apartat segon de la Resolució
de presidència reguladora de la compareixença dels alts càrrecs
del Govern sobre la idoneïtat al càrrec i projecte per a l’acció
de Govern, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita la
compareixença de la directora general de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària, Paula Valero Sáez, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 6274/19, de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença, amb debat i votació, davant
el Ple de la cambra, en relació amb la presentació del límit
màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2020.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2019, admet a tràmit l'escrit esmentat, mitjançant
el qual la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors solAlicita

la seva compareixença, amb debat i votació davant el Ple, per
tal de donar compliment al que disposa l’article 6.2.b) de la
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en relació amb la presentació del
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2020,
així com la seva inclusió a l'ordre del dia del Ple del proper dia
8 d'octubre.
Així mateix la Mesa acorda que el debat es dugui a terme
d’acord amb l’establert a l'article 193 del Reglament de la
cambra i finalitzi amb una votació sobre la ratificació, si escau,
per part del Ple.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 5997/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2019, es dóna per assabentada de la substitució
de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Antoni Costa
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació
del Pla Econòmic Financer, per la pregunta RGE núm.
6277/19, relativa a preu de l'habitatge a les Illes Balears.
Palma, a 25 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Tramitació d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 4765/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2019, conformement amb els articles 106 i 107
del Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6298/19,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se
sol·licita que la proposició no de llei esmentada, relativa a
creació del fons per a infraestructures de sanejament i
depuració d'aigües de les Illes Balears, es tramiti pel
procediment d'urgència atès que el Govern està elaborant els
pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2020 i es fa
necessari i urgent que la cambra es posicioni respecte de les
inversions proposades a la iniciativa de què es tracta.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A la seu del Parlament, 27 de setembre de 2019

4. INFORMACIONS

El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la Sra. Francisca Gamundi i Penwill com a personal
eventual adscrita al Grup Parlamentari Socialista.
Atès que:
•

•

•

La Sra. Francisca Gamundi i Penwill amb DNI núm.
******71G fou nomenada personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Socialista
per Resolució de la Presidència de dia 5 d’agost de 2019.
La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, ha presentat una sol·licitud de cessament de la
Sra. Francisca Gamundi i Penwill com a personal eventual
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant escrit RGE
núm. 6105/2019, de 26 de setembre.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
la presidenta el nomenament i el cessament del personal
eventual.

Resolució
1. El cessament de la Sra. Francisca Gamundi i Penwill amb
DNI núm. ******71G, com a personal eventual adscrita
funcionalment al Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 26 de setembre de 2019.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Antoni Lluís Trobat i Alemany com a personal
eventual adscrit funcionalment al senador autonòmic Sr.
Vicenç Vidal i Matas.
Atès que:
1. El Sr. Vicenç Vidal i Matas, com a senador en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sol·licita el
nomenament del Sr. Antoni Lluís Trobat i Alemany, amb DNI
núm. ******81, com a personal eventual amb unes retribucions
de 41.481,30 € anuals amb una jornada a temps complet,
mitjançant l’escrit RGE núm.5598/2019, de 19 de setembre.
2. El Sr. Antoni Lluís Trobat i Alemany realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequa a la seva
dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.
3. El temps de dedicació del Sr. Antoni Lluís Trobat i
Alemany serà a temps complet tot d’acord amb la normativa de
la Seguretat Social que regula la matèria.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Antoni Lluís Trobat i Alemany, amb
DNI núm. ******81, com a personal eventual adscrit
funcionalment al senador autonòmic esmentat, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 1 d’octubre de 2019 i
amb unes retribucions corresponents a 41.481,30€ anuals,
modalitat B.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
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recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 26 de setembre de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Resolució de la Presidència en relació amb el
nomenament de la Sra. Caterina Contreras i Cabot com a
personal eventual adscrita funcionalment al servei del Grup
Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears,
en la modalitat retributiva E.
Atès que:
1. La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, sol·licita el nomenament de la Sra. Caterina
Contreras i Cabot amb DNI núm. ******70 com a personal
eventual amb adscripció funcional al servei del Grup
Parlamentari Socialista, amb unes retribucions de 20.740,58 €
anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 6325/2019 de l’1
d’octubre de 2019.
2. La Sra. Caterina Contreras i Cabot realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequa a la seva
dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.

eventual de la resolució de retribucions vigent; cessant
prèviament com a personal eventual adscrita funcionalment al
grup parlamentari socialista en la modalitat retributiva B, amb
efectes econòmics i administratius des de l’1 d’octubre de
2019.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 1 d’octubre de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

3. El temps de dedicació d’aquest serà a temps complet tot
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula la
matèria.

Ordre de Publicació

4. Prèviament es produeix el seu cessament com a personal
eventual adscrita funcionalment al Grup Parlamentari Socialista
en la modalitat retributiva B (41.481,39 € anuals), en atenció
a l’escrit presentat per la Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, amb RGE núm. 6324/2019 de l’1
d’octubre de 2019.

D)

5. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta, el nomenament i el cessament del personal eventual.

1. La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, sol·licita el nomenament del Sr .Joan Méndez i
Martínez, amb DNI núm. ******92, com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari Socialista amb unes retribucions
de 20.740,58 € anuals amb una jornada a temps complet,
mitjançant l’escrit RGE núm. 6326/2019, de l’1 d’octubre de
2019.

Resolució
1. El nomenament de la Sra. Caterina Contreras i Cabot, amb
DNI núm. ******70, com personal eventual, amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des del 2 d’octubre de 2019
i amb unes retribucions corresponents a 20.740,58 € anuals,
corresponent a la modalitat E de la categoria de personal

Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Joan Méndez i Martínez com a personal eventual
adscrit funcionalment al Grup Parlamentari Socialista.
Atès que:

2. La Sra. Silvia Cano i Joan declara que el Sr. Joan Méndez i
Martínez realitzarà funcions de personal eventual i la seva
retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i feina
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que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de les
Illes Balears.
3. La Sra. Silvia Cano i Juan declara, mitjançant l’esmentat
escrit, que el temps de dedicació del Sr. Joan Méndez i
Martínez serà a temps complet tot d’acord amb la normativa de
la Seguretat Social que regula la matèria.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Joan Méndez i Martínez, amb DNI
núm. ******92, com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 2 d’octubre de 2019 i amb unes retribucions
corresponents a 20.740,58 € anuals, modalitat E.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
Normes d’ús de les sales del Parlament de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en ús de les
atribucions que li confereix l’article 32.1.2n del Reglament del
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Parlament, en sessió de 2 d’octubre de 2019, ha aprovat les
Normes d’ús de les sales del Parlament de les Illes Balears amb
el tenor literal següent:
NORMES D’ÚS DE LES SALES DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS
El Parlament de les Illes Balears disposa de diverses sales
als dos edificis per a l’ús dels diputats i les diputades de la
cambra, així com dels grups parlamentaris, per la qual cosa es
dictaren unes normes en data 20 de juliol de 2017. Així mateix,
fruit de l’experiència anterior i de l’increment de les
sol·licituds, per tal d’ajustar la norma a la realitat, la Mesa del
Parlament acorda de modificar les normes anteriors.
Article primer
Ús de les sales
1. Les sales, els espais interiors i altres dependències del
Parlament de les Illes Balears són d’ús exclusiu del president
o de la presidenta de la cambra, dels membres de la Mesa, dels
grups parlamentaris, dels diputats i/o les diputades i dels
senadors i/o senadores en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears propiciarà, sempre que sigui
possible i no interfereixi amb les activitats que li són pròpies,
l’ús dels seus espais, entre d’altres la Sala d’Actes, per a
activitats dels grups parlamentaris que ho requereixin o per a
actes d’especial interès i repercussió social, preferentment
relacionats amb iniciatives parlamentàries.
En aquest darrer cas (actes d’especial interès i repercussió
social), l’organització de l’acte és responsabilitat única i
exclusiva del sol·licitant, qui concretarà, davant els serveis del
Parlament de les Illes Balears, prèviament a la celebració de
l’acte de què es tracti, cadascuna de les seqüències d’aquest.
3. Quan les reunions o els actes siguin a instància d’algun grup
parlamentari, amb la participació o no de persones que no
tinguin la condició de membres del Parlament, siguin o no
representants públics, se celebraran preferentment a les
dependències que el Parlament posa a disposició dels grups
parlamentaris a l’edifici Ramon Llull (a excepció de les rodes
de premsa regulades a l’article quart), prèvia reserva de sala a
l’oficial o a l’oficiala major.
4. La Sala de les Cariàtides o Sala de Plens es destinarà
únicament i exclusivament a la celebració dels plenaris del
Parlament, llevat d’aquells actes que la Mesa del Parlament hi
autoritzi expressament.
Article segon
Assignació de les sales
1. Les sales de l‘edifici Ramon Llull, amb l’excepció de la Sala
de Premsa regulada a l’article quart, s’han d’assignar als grups
parlamentaris per estricte ordre de sol·licitud a l’oficial o a
l’oficiala major de la cambra, qui es reserva la potestat de
modificar la sala assignada per raons d’eficiència de les tasques
parlamentàries.
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2. Les sol·licituds de sala han de ser raonades, no poden tenir
caràcter massiu i no es poden demanar amb més d’un mes
d’antelació.
3. L’horari per a la celebració dels actes sol·licitats s’ha
d’ajustar al que hagi aprovat la Mesa del Parlament per a
l’obertura i el tancament de la cambra, exceptuant-ne casos
excepcionals i circumstàncies justificades que seran aprovades
per la Mesa o per la Presidència del Parlament.
4. Quan el nombre previst de persones assistents a la reunió o
a l’acte impedeixi que s’usin les instal·lacions dels grups
parlamentaris o les sales de l’edifici Ramon Llull, es podrà
sol·licitar, almenys amb 15 dies d’antelació, autorització per a
l’ús de la Sala d’Actes o d’altres espais institucionals,
autorització sempre subjecta a disponibilitat dels espais.
Article tercer
Sol·licituds de les sales
1. La Sala de Passes Perdudes, la Sala Verda i, en general, els
espais públics del Parlament, són per a ús dels grups
parlamentaris prèvia sol·licitud que serà autoritzada
expressament per la Mesa del Parlament.
2. La sol·licitud de cessió de les sales per persones alienes a la
institució i/o als grups parlamentaris s’haurà d’ajustar a les
normes següents:
a) S’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la Mesa de la
cambra i presentat al Registre General del Parlament de les
Illes Balears

7. En qualsevol cas, no s’autoritzarà la cessió de sales per a la
celebració d’actes durant el temps en què el Ple del Parlamenti
estigui reunit ni per a ús de campanyes polítiques, mítings o
activitats d’exclusiva promoció política.
8. La sol·licitud no serà efectiva fins al moment en què hagi
estat aprovada per la Mesa del Parlament.
Excepcionalment, en aquells casos en els quals no sigui
possible l’autorització de la Mesa, bé per raons d’especial
urgència en la sol·licitud, bé perquè siguin sol·licituds per a
l’ús de les sales fora del període de sessions, el president o la
presidenta del Parlament de les Illes Balears podrà autoritzar
l’ús de la sala, i, a la propera sessió de la Mesa, informarà de
l’autorització.
9. Queda exceptuada dels requisits previstos a l’apartat segon
la sol·licitud d’ús de les sales per a les reunions que els grups
parlamentaris realitzen habitualment abans de cada sessió
plenària, a efectes d’organització de la jornada. L’atorgament
de sales s’efectuarà a partir dels espais disponibles per a aquest
ús, als dos edificis del Parlament, tenint en compte el nombre
de diputats i diputades que conformen els grups parlamentaris
existents. La petició i la posterior autorització serà vigent per
a un període sessions.
Article quart
Ús de la Sala de Premsa
1. L’ús de la Sala de Premsa per part dels grups parlamentaris
s’ha de vehicular a través del Servei de Comunicació i
Divulgació Institucional, que l’autoritzarà seguint l’ordre de la
data de la sol·licitud.

b) S’ha de formalitzar amb una antelació mínima de 15 dies.
c) Ha de venir avalada per:
• Un grup parlamentari de la cambra, que es farà
responsable davant la Mesa del desenvolupament de
l’acte que se celebri.
• Directament per la Mesa del Parlament.
3. Quan se sol·liciti l’ús de les sales institucionals s’haurà
d’indicar l’hora d’inici de la reunió o de l’acte, la previsió de
la durada i el nombre previst d’assistents, així com l’objecte
genèric de la seva celebració, la seva naturalesa i les persones
que hi han d’intervenir. Es valoraran positivament aquelles
reunions o aquells actes relacionats preferentment amb
iniciatives parlamentàries.
4. Per autoritzar l’ús de qualsevol sala s’ha de tenir en compte
la norma de prevalença donada per la data i l’hora d’entrada del
document corresponent al Registre General, si bé aquesta
circumstància podrà ser modificada per necessitats de gestió
parlamentària sotmeses a la consideració de la Presidència i/o
de la Mesa del Parlament.
5. A la sol·licitud per realitzar actes d’especial interès i
repercussió social, s’han de valorar positivament aquells
relacionats preferentment amb iniciatives parlamentàries.
6. Tot l’exposat quedarà subjecte a les normes sobre seguretat
d’accés i permanència de persones a la seu del Parlament
vigents en el moment de la celebració de l’acte.

2. Les rodes de premsa tindran, de forma genèrica, una durada
de trenta minuts, que es podran prolongar en cas de no afectar
altres grups parlamentaris.
3. Les rodes de premsa només les podran fer els diputats i/o les
diputades i els grups parlamentaris, acompanyats, si s’escau, de
persones rellevants per raó de la temàtica a tractar, així com els
senadors que representen la comunitat autònoma.
4. Qualsevol altre ús de la Sala de Premsa s’ha de sotmetre a
les mateixes autoritzacions que es requereixen per a la
utilització de qualsevol altra sala.
Article cinquè
Suspensió d’actes
1. Les sales del Parlament, i especialment la Sala d’Actes, s’han
d’entendre com espais de comunicació, formació, divulgació,
informació i debat i també per donar servei als grups
parlamentaris i als actes propis de la institució. Per tant, no han
de ser objecte d’ús per a campanyes polítiques, mítings o
activitats d’exclusiva promoció política.
2. Les activitats poden ser suspeses en dos supòsits:
a) Quan es facin servir per a campanyes polítiques, mítings
o activitats d’exclusiva promoció política.
b) Quan hi manquin les necessàries normes de decòrum, en
cas d’activitats impròpies de la institució, d’altercats o
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d’incompliment de qualsevol de les condicions fixades en
aquestes normes.
3. Els actes autoritzats poden ser suspesos indistintament per
l’oficial o l’oficiala major, pel o per la cap de Seguretat del
Parlament, amb l’autorització prèvia de la Presidència, o, en
cas d’absència del president o de la presidenta, de dos membres
de la Mesa, sempre que posteriorment es justifiqui mitjançant
informe escrit a la Mesa.
Article sisè
Realització o presa d’imatges
1. Per a la realització o la presa d’imatges a qualsevol ubicació
dels edificis del Parlament de les Illes Balears, excepte a l’espai
físic assignat als grups parlamentaris, en relació amb activitats
que no corresponguin a les parlamentàries dels diputats i/o de
les diputades o dels grups parlamentaris, s’haurà de comptar
amb l’aprovació específica de la Mesa del Parlament.
2. Per raons d’urgència plenament justificada, el president o la
persona en qui delegui podrà autoritzar la realització o presa
d’imatges.
3. El Servei de Comunicació i Divulgació Institucional
vehicularà les peticions de presa d’imatges i d’entrevistes que
es vulguin realitzar als edificis del Parlament de les Illes
Balears.
4. Per a casos de divulgació parlamentària i/o cultural i per
raons d’actualitat o urgència informativa, la Mesa delegarà en
un dels seus membres l’aprovació per a la realització o presa
d’imatges en els edificis del Parlament, excepte a l’espai físic
assignat als grups parlamentaris, amb l’informe previ del Servei
de Comunicació i Divulgació Institucional.
Article setè
Ús de signes distintius
Com a criteri general per a la utilització de les dependències
del Parlament per part dels grups parlamentaris, per tal de
dur-hi a terme reunions internes, jornades, conferències, rodes
de premsa i d’altres, no es podrà fer ús de signes distintius
propis de partits o formacions polítiques (pancartes, ròl·lers,
banderoles, etc.) i només serà permès l’ús de cartells o plaques
identificatives necessaris del grup parlamentari de què es tracti,
tot respectant la presència dels símbols institucionals propis de
la cambra parlamentària presents a cada sala.
Disposició derogatòria
Es deroguen les Normes generals per a la presa d’imatges
i/o reproduccions a les sales i dependències del Parlament de
les Illes Balears aprovades per la Mesa del Parlament en sessió
de 5 de desembre de 2012, l’Acord de 4 de novembre de 2015
sobre criteris generals d’utilització de sales i les Normes d’ús
de les sales del Parlament de les Illes Balears de 20 de juliol de
2017.
Palma, a 2 d'octubre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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