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AB) RGE núm. 11727/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei del foc el 2020.
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bloquejades o declarades indisponibles al pressupost de despesa per a 2020 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de l'ATIB
i de l'IBSALUT, a data 15 de gener de 2020.
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AK) RGE núm. 130/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressupost de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 2019.
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pressupost 2019 de l'IB Joventut.
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AQ) RGE núm. 142/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment dels
nòlits en el transport marítim.
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AR) RGE núm. 143/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a retallades en
educació.
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AS) RGE núm. 146/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat retallada de
l'assignació pressupostària per a 2020 als centres educatius de les Illes Balears.
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AT) RGE núm. 147/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per especialitat a l'Hospital Son Llàtzer a data 31 de desembre de 2019.
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AU) RGE núm. 148/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per especialitat a l'Hospital de Manacor a data 31 de desembre de 2019.
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AV) RGE núm. 149/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per especialitat a l'Hospital Son Espases a data 31 de desembre de 2019.
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AW) RGE núm. 150/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per especialitat a l'Hospital de Menorca a data 31 de desembre de 2019.
1390
AX) RGE núm. 151/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital Can Misses a data 31 de desembre de 2019.
1390
AY) RGE núm. 152/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca a data 31 de desembre de 2019.
1390
AZ) RGE núm. 153/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer a data 31 de desembre de 2019.
1390
BA) RGE núm. 154/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor a data 31 de desembre de 2019.
1390
BB) RGE núm. 155/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Espases a data 31 de desembre de 2019.
1391
BC) RGE núm. 156/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca a data 31 de desembre de 2019.
1391
BD) RGE núm. 157/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per especialitat a l'Hospital Can Misses a data 31 de desembre de 2019.
1391
BE) RGE núm. 158/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de 2019 per especialitat a l'Hospital d'Inca a data 31 de desembre de 2019.
1391
BF) RGE núm. 160/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2019 de la Fundació per a l'Esport Balear (F01).
1391
BG) RGE núm. 161/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2019 de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les IB (F12).
1391
BH) RGE núm. 162/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2019 del Centre Balears Europa CBE (C01).
1392
BI) RGE núm. 163/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2019 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears (C14).
1392
BJ) RGE núm. 164/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució
pressupostària de l'exercici 2019 del Servei de Salut de les Illes Balears.
1392
BK) RGE núm. 165/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa
GESVAC (gestió de vacunes).
1392
BL) RGE núm. 166/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a operativitat del
programa GESVAC (gestió de vacunacions).
1392
BM) RGE núm. 167/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a imports de les
quantitats (crèdits) objecte de bloqueig i/o indisponibilitat en relació amb el pressupost de la CAIB per a 2020.
1392
BN) RGE núm. 168/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa
GESVAC (gestió de vacunes).
1393
BO) RGE núm. 170/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla estratègic
contra les agressions al personal del servei públic de salut de la Conselleria de Salut i Consum.
1393
BP) RGE núm. 174/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a destinació del
romanent de l'assignació als col·legis i instituts públics.
1393
BQ) RGE núm. 239/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1393
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BR) RGE núm. 240/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1393
BS) RGE núm. 241/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1394
BT) RGE núm. 242/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1394
BU) RGE núm. 243/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1394
BV) RGE núm. 244/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1394
BW) RGE núm. 245/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total
de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.
1394
BX) RGE núm. 246/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total
de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.
1394
BY) RGE núm. 247/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total
de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.
1395
BZ) RGE núm. 248/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total
de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.
1395
CA) RGE núm. 249/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1395
CB) RGE núm. 250/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1395
CC) RGE núm. 251/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1395
CD) RGE núm. 252/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1395
CE) RGE núm. 253/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1396
CF) RGE núm. 254/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1396
CG) RGE núm. 255/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1396
CH) RGE núm. 256/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1396
CI) RGE núm. 257/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1396
CJ) RGE núm. 258/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1396
CK) RGE núm. 259/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1397
CL) RGE núm. 260/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1397

1362

BOPIB núm. 28 - 24 de gener de 2020

CM) RGE núm. 261/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1397
CN) RGE núm. 262/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1397
CO) RGE núm. 263/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1397
CP) RGE núm. 264/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1397
CQ) RGE núm. 265/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1398
CR) RGE núm. 266/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1398
CS) RGE núm. 267/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1398
CT) RGE núm. 268/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1398
CU) RGE núm. 269/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1398
CV) RGE núm. 270/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1398
CW) RGE núm. 271/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1399
CX) RGE núm. 272/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1399
CY) RGE núm. 273/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1399
CZ) RGE núm. 274/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1399
DA) RGE núm. 275/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1399
DB) RGE núm. 276/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1399
DC) RGE núm. 277/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1400
DD) RGE núm. 278/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1400
DE) RGE núm. 279/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1400
DF) RGE núm. 280/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1400
DG) RGE núm. 281/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1400
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DH) RGE núm. 282/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1400
DI) RGE núm. 283/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1401
DJ) RGE núm. 284/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1401
DK) RGE núm. 285/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1401
DL) RGE núm. 286/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1401
DM) RGE núm. 287/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1401
DN) RGE núm. 288/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
1401
DO) RGE núm. 289/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a import total
de factures, convenis, traspassos, etc., pendent de pagament.
1402
DP) RGE núm. 303/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
actuacions dutes a terme per part de la Direcció General de Sobirania Alimentària des de la seva creació.
1402
DQ) RGE núm. 325/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1402
DR) RGE núm. 326/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Formentera l'any 2016.
1402
DS) RGE núm. 327/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1402
DT) RGE núm. 328/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Menorca l'any 2016.
1402
DU) RGE núm. 329/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1403
DV) RGE núm. 330/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Formentera l'any 2017.
1403
DW) RGE núm. 331/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1403
DX) RGE núm. 332/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Menorca l'any 2017.
1403
DY) RGE núm. 333/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1403
DZ) RGE núm. 334/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Formentera l'any 2018.
1403
EA) RGE núm. 335/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1404
EB) RGE núm. 336/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Menorca l'any 2018.
1404
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EC) RGE núm. 337/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1404
ED) RGE núm. 338/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Formentera l'any 2019.
1404
EE) RGE núm. 339/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1404
EF) RGE núm. 340/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa de terra a l'illa de Menorca l'any 2019.
1404
EG) RGE núm. 341/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1405
EH) RGE núm. 342/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Formentera l'any 2016.
1405
EI) RGE núm. 343/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1405
EJ) RGE núm. 344/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Menorca l'any 2016.
1405
EK) RGE núm. 345/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1405
EL) RGE núm. 346/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Formentera l'any 2017.
1405
EM) RGE núm. 347/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1406
EN) RGE núm. 348/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Menorca l'any 2017.
1406
EO) RGE núm. 349/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1406
EP) RGE núm. 350/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Formentera l'any 2018.
1406
EQ) RGE núm. 351/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1406
ER) RGE núm. 352/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Menorca l'any 2018.
1406
ES) RGE núm. 353/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1407
ET) RGE núm. 354/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Formentera l'any 2019.
1407
EU) RGE núm. 355/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1407
EV) RGE núm. 356/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca recreativa d'embarcació a l'illa de Menorca l'any 2019.
1407
EW) RGE núm. 357/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1407
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EX) RGE núm. 358/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Formentera l'any 2016.
1407
EY) RGE núm. 359/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1408
EZ) RGE núm. 360/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Menorca l'any 2016.
1408
FA) RGE núm. 361/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1408
FB) RGE núm. 362/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Formentera l'any 2017.
1408
FC) RGE núm. 363/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1408
FD) RGE núm. 364/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Menorca l'any 2017.
1408
FE) RGE núm. 365/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1409
FF) RGE núm. 366/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Formentera l'any 2018.
1409
FG) RGE núm. 367/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1409
FH) RGE núm. 368/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Menorca l'any 2018.
1409
FI) RGE núm. 369/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1409
FJ) RGE núm. 370/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Formentera l'any 2019.
1409
FK) RGE núm. 371/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1410
FL) RGE núm. 372/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències emeses de
pesca submarina a l'illa de Menorca l'any 2019.
1410
FM) RGE núm. 888/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a sol·licituds d'ajuts a la dependència presentades el 2019 a Balears.
1410
FN) RGE núm. 889/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a sol·licituds d'ajuts a la dependència presentades el 2019 a Balears resoltes favorablement el mateix 2019.
1410
FO) RGE núm. 890/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a temps d'espera en la fase de valoració de la situació de dependència en sol·licituds inicials a Balears.
1410
FP) RGE núm. 891/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a temps d'espera en la fase de valoració de la situació de dependència en sol·licituds de revisió a Balears.
1410
FQ) RGE núm. 892/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a temps d'espera en la fase d'aprovació d'un PIA a Balears.
1411
FR) RGE núm. 893/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a temps mitjà d'espera d'ençà que comença el procediment de reconeixement de la dependència fins que es va efectiva l'ajuda concedida
a Balears.
1411
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FS) RGE núm. 894/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a tipus d'ajuts a la dependència que es donen a Balears.
1411
FT) RGE núm. 895/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a percentatge de participació del Govern de l'Estat en el finançament de la Llei de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a
persones en situació de dependència l'any 2019.
1411
FU) RGE núm. 903/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions per
la via penal respecte dels educadors dels centres socioeducatius que foren objecte dels expedients disciplinaris emesos per la Conselleria
d'Assumptes Socials a l'anterior legislatura.
1411
FV) RGE núm. 904/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols
d'actuació per part de la Conselleria d'Afers Socials i Esports en relació amb els centres socioeducatius (menors en compliment de
mesures judicials).
1411
FW) RGE núm. 905/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols
d'actuació a seguir en els centres socioeducatius (menors en compliment de mesures judicials).
1412
FX) RGE núm. 906/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a educadors en els
centres socioeducatius (menors en compliment de mesures judicials).
1412
FY) RGE núm. 907/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuació per part
del Govern en els centres socioeducatius.
1412
FZ) RGE núm. 1065/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals
dels centres socioeducatius: Es Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret.
1412
GA) RGE núm. 1066/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plantilla del
personal en els centres socioeducatius (Es Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret).
1412
GB) RGE núm. 1067/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos materials
destinats als centres socioeducatius (compliment de mesures judicials).
1412
GC) RGE núm. 1068/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a infraestructures
dels centres socioeducatius (compliment de mesures judicials).
1413
GD) RGE núm. 1070/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2016.
1413
GE) RGE núm. 1071/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2017.
1413
GF) RGE núm. 1072/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2018.
1413
GG) RGE núm. 1073/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2019.
1413
GH) RGE núm. 1074/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2016.
1413
GI) RGE núm. 1075/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2017.
1414
GJ) RGE núm. 1076/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2018.
1414
GK) RGE núm. 1077/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2019.
1414
GL) RGE núm. 1078/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2016.
1414
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GM) RGE núm. 1079/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2017.
1414
GN) RGE núm. 1080/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2018.
1414
GO) RGE núm. 1081/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2019.
1415
GP) RGE núm. 1082/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2016.
1415
GQ) RGE núm. 1083/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2017.
1415
GR) RGE núm. 1084/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2018.
1415
GS) RGE núm. 1085/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2019.
1415
GT) RGE núm. 1086/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2018.
1415
GU) RGE núm. 1087/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2019.
1416
GV) RGE núm. 1088/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2016.
1416
GW) RGE núm. 1089/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2017.
1416
GX) RGE núm. 1090/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2018.
1416
GY) RGE núm. 1091/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2019.
1416
GZ) RGE núm. 1092/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2016.
1416
HA) RGE núm. 1093/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2017.
1417
HB) RGE núm. 1094/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2018.
1417
HC) RGE núm. 1095/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2019.
1417
HD) RGE núm. 1096/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2016.
1417
HE) RGE núm. 1097/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2017.
1417
HF) RGE núm. 1098/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2018.
1417
HG) RGE núm. 1099/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2019.
1418
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HH) RGE núm. 1100/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2016.
1418
HI) RGE núm. 1101/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2017.
1418
HJ) RGE núm. 1102/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2018.
1418
HK) RGE núm. 1103/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2019.
1418
HL) RGE núm. 1104/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2018.
1418
HM) RGE núm. 1105/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2019.
1419
HN) RGE núm. 1106/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2016.
1419
HO) RGE núm. 1107/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2017.
1419
HP) RGE núm. 1108/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2018.
1419
HQ) RGE núm. 1109/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2019.
1419
HR) RGE núm. 1110/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2016.
1419
HS) RGE núm. 1111/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2017.
1420
HT) RGE núm. 1112/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2018.
1420
HU) RGE núm. 1113/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2019.
1420
HV) RGE núm. 1114/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2016.
1420
HW) RGE núm. 1115/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2017.
1420
HX) RGE núm. 1116/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2018.
1420
HY) RGE núm. 1117/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2019.
1421
HZ) RGE núm. 1118/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2016.
1421
IA) RGE núm. 1119/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2017.
1421
IB) RGE núm. 1120/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2018.
1421
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IC) RGE núm. 1121/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2019.
1421
ID) RGE núm. 1122/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2018.
1421
IE) RGE núm. 1123/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2019.
1422
IF) RGE núm. 1124/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2016.
1422
IG) RGE núm. 1125/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2017.
1422
IH) RGE núm. 1126/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2018.
1422
II) RGE núm. 1127/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2019.
1422
IJ) RGE núm. 1128/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2016.
1422
IK) RGE núm. 1129/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2017.
1423
IL) RGE núm. 1130/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2018.
1423
IM) RGE núm. 1131/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2019.
1423
IN) RGE núm. 1132/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2016.
1423
IO) RGE núm. 1133/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2017.
1423
IP) RGE núm. 1134/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2018.
1423
IQ) RGE núm. 1135/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2019.
1424
IR) RGE núm. 1136/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2016.
1424
IS) RGE núm. 1137/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2017.
1424
IT) RGE núm. 1138/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2018.
1424
IU) RGE núm. 1139/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2019.
1424
IV) RGE núm. 1140/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2018.
1424
IW) RGE núm. 1141/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Formentera l'any 2019.
1425
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IX) RGE núm. 1142/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1425
IY) RGE núm. 1143/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1425
IZ) RGE núm. 1144/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1425
JA) RGE núm. 1145/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1425
JB) RGE núm. 1146/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1425
JC) RGE núm. 1147/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1426
JD) RGE núm. 1148/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1426
JE) RGE núm. 1149/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1426
JF) RGE núm. 1150/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1426
JG) RGE núm. 1151/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1426
JH) RGE núm. 1152/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1426
JI) RGE núm. 1153/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de palangre
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1427
JJ) RGE núm. 1154/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1427
JK) RGE núm. 1155/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1427
JL) RGE núm. 1156/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1427
JM) RGE núm. 1157/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1427
JN) RGE núm. 1158/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1427
JO) RGE núm. 1159/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1428
JP) RGE núm. 1160/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1428
JQ) RGE núm. 1161/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1428
JR) RGE núm. 1162/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1428
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JS) RGE núm. 1163/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1428
JT) RGE núm. 1164/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1428
JU) RGE núm. 1165/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1429
JV) RGE núm. 1166/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1429
JW) RGE núm. 1167/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1429
JX) RGE núm. 1168/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1429
JY) RGE núm. 1169/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1429
JZ) RGE núm. 1170/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1429
KA) RGE núm. 1171/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1430
KB) RGE núm. 1172/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2016.
1430
KC) RGE núm. 1173/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2017.
1430
KD) RGE núm. 1174/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1430
KE) RGE núm. 1175/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1430
KF) RGE núm. 1176/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2018.
1430
KG) RGE núm. 1177/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2019.
1431
KH) RGE núm. 1178/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1431
KI) RGE núm. 1179/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arrossegament
en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1431
KJ) RGE núm. 1180/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1431
KK) RGE núm. 1181/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1431
KL) RGE núm. 1182/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1431
KM) RGE núm. 1183/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1432
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KN) RGE núm. 1184/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1432
KO) RGE núm. 1185/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1432
KP) RGE núm. 1186/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1432
KQ) RGE núm. 1187/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1432
KR) RGE núm. 1188/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1432
KS) RGE núm. 1189/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1433
KT) RGE núm. 1190/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1433
KU) RGE núm. 1191/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1433
KV) RGE núm. 1192/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1433
KW) RGE núm. 1193/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1433
KX) RGE núm. 1194/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1433
KY) RGE núm. 1195/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1434
KZ) RGE núm. 1196/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1434
LA) RGE núm. 1197/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1434
LB) RGE núm. 1198/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1434
LC) RGE núm. 1199/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1434
LD) RGE núm. 1200/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1434
LE) RGE núm. 1201/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1435
LF) RGE núm. 1202/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1435
LG) RGE núm. 1203/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1435
LH) RGE núm. 1204/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1435
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LI) RGE núm. 1205/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1435
LJ) RGE núm. 1206/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1435
LK) RGE núm. 1207/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1436
LL) RGE núm. 1208/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1436
LM) RGE núm. 1209/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1436
LN) RGE núm. 1210/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1436
LO) RGE núm. 1211/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1436
LP) RGE núm. 1212/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1436
LQ) RGE núm. 1213/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1437
LR) RGE núm. 1214/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1437
LS) RGE núm. 1215/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1437
LT) RGE núm. 1216/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1437
LU) RGE núm. 1217/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1437
LV) RGE núm. 1218/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1437
LW) RGE núm. 1219/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1438
LX) RGE núm. 1220/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1438
LY) RGE núm. 1221/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1438
LZ) RGE núm. 1222/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1438
MA) RGE núm. 1223/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1438
MB) RGE núm. 1224/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1438
MC) RGE núm. 1225/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1439
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MD) RGE núm. 1226/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1439
ME) RGE núm. 1227/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1439
MF) RGE núm. 1228/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1439
MG) RGE núm. 1229/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1439
MH) RGE núm. 1230/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1439
MI) RGE núm. 1231/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1440
MJ) RGE núm. 1232/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1440
MK) RGE núm. 1233/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1440
ML) RGE núm. 1234/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1440
MM) RGE núm. 1235/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1440
MN) RGE núm. 1236/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1440
MO) RGE núm. 1237/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1441
MP) RGE núm. 1238/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1441
MQ) RGE núm. 1239/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1441
MR) RGE núm. 1240/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1441
MS) RGE núm. 1241/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1441
MT) RGE núm. 1242/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1441
MU) RGE núm. 1243/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1442
MV) RGE núm. 1244/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1442
MW) RGE núm. 1245/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1442
MX) RGE núm. 1246/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1442
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MY) RGE núm. 1247/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1442
MZ) RGE núm. 1248/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1442
NA) RGE núm. 1249/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1443
NB) RGE núm. 1250/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1443
NC) RGE núm. 1251/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1443
ND) RGE núm. 1252/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1443
NE) RGE núm. 1253/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1443
NF) RGE núm. 1254/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1443
NG) RGE núm. 1255/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1444
NH) RGE núm. 1256/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1444
NI) RGE núm. 1257/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1444
NJ) RGE núm. 1258/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1444
NK) RGE núm. 1259/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1444
NL) RGE núm. 1260/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1444
NM) RGE núm. 1261/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1445
NN) RGE núm. 1262/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1445
NO) RGE núm. 1263/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1445
NP) RGE núm. 1264/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1445
NQ) RGE núm. 1265/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1445
NR) RGE núm. 1266/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1445
NS) RGE núm. 1267/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1446
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NT) RGE núm. 1268/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1446
NU) RGE núm. 1269/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1446
NV) RGE núm. 1270/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1446
NW) RGE núm. 1271/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1446
NX) RGE núm. 1272/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1446
NY) RGE núm. 1273/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1447
NZ) RGE núm. 1274/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1447
OA) RGE núm. 1275/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1447
OB) RGE núm. 1276/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1447
OC) RGE núm. 1277/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1447
OD) RGE núm. 1278/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1447
OE) RGE núm. 1279/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1448
OF) RGE núm. 1280/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1448
OG) RGE núm. 1281/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1448
OH) RGE núm. 1282/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1448
OI) RGE núm. 1283/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1448
OJ) RGE núm. 1284/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1448
OK) RGE núm. 1285/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1449
OL) RGE núm. 1286/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1449
OM) RGE núm. 1287/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1449
ON) RGE núm. 1288/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1449
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OO) RGE núm. 1289/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1449
OP) RGE núm. 1290/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1449
OQ) RGE núm. 1291/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1450
OR) RGE núm. 1292/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1450
OS) RGE núm. 1293/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1450
OT) RGE núm. 1294/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1450
OU) RGE núm. 1295/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1450
OV) RGE núm. 1296/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1450
OW) RGE núm. 1297/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1451
OX) RGE núm. 1298/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1451
OY) RGE núm. 1299/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1451
OZ) RGE núm. 1300/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1451
PA) RGE núm. 1301/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1451
PB) RGE núm. 1302/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1451
PC) RGE núm. 1303/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1452
PD) RGE núm. 1304/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1452
PE) RGE núm. 1305/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1452
PF) RGE núm. 1306/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1452
PG) RGE núm. 1307/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1452
PH) RGE núm. 1308/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1452
PI) RGE núm. 1309/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1453
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PJ) RGE núm. 1310/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1453
PK) RGE núm. 1311/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1453
PL) RGE núm. 1312/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1453
PM) RGE núm. 1313/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1453
PN) RGE núm. 1314/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1453
PO) RGE núm. 1315/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1454
PP) RGE núm. 1316/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1454
PQ) RGE núm. 1317/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1454
PR) RGE núm. 1318/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1454
PS) RGE núm. 1319/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1454
PT) RGE núm. 1320/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1454
PU) RGE núm. 1321/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1455
PV) RGE núm. 1322/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1455
PW) RGE núm. 1323/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1455
PX) RGE núm. 1324/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1455
PY) RGE núm. 1325/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
d'arrossegament en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1455
PZ) RGE núm. 1326/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1455
QA) RGE núm. 1327/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1456
QB) RGE núm. 1328/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1456
QC) RGE núm. 1329/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'arts menors
en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1456
QD) RGE núm. 1330/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1456
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QE) RGE núm. 1331/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1456
QF) RGE núm. 1332/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1456
QG) RGE núm. 1333/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de
palangre en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1457
QH) RGE núm. 1334/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2016.
1457
QI) RGE núm. 1335/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2017.
1457
QJ) RGE núm. 1336/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1457
QK) RGE núm. 1337/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques d'art de cèrcol
en actiu a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1457
QL) RGE núm. 1338/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2018.
1457
QM) RGE núm. 1339/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds de baixa
definitiva d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2019.
1458

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus d'insularitat) de tots els empleats públics de l'Estat i agents de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat destinats a les Illes Balears.
1458
B) RGE núm. 15/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a revisió i renúncia de la indemnització pel cost de residència
temporal d'alts càrrecs i el personal eventual del Govern de les Illes Balears.
1459

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes
respecte de les retribucions salarials i els contractes de l'Oficina de prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
1460
B) RGE núm. 175/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la gestió de les assignacions de la Conselleria d'Educació per al
funcionament dels centres docents públics no universitaris, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
1460
C) RGE núm. 177/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora del transport a l'Institut d'Artà,
davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
1461
D) RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles, davant la Comissió d'Economia.
1462
E) RGE núm. 908/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a inclusió de la seguretat
i salut en el treball com a matèria obligatòria en el si de la negociació col·lectiva, davant la Comissió de Turisme i Treball.
1462
F) RGE núm. 1340/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar els costos elèctrics
de les explotacions agràries, davant la Comissió d'Economia.
1463

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 178/20, de 3 diputats membres del Grup Parlamentari Popular adscrits a la Comissió d'Assumptes Socials Drets
Humans i Esports, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Afers Socials i Esports, sobre la responsabilitat que
pugui correspondre al Govern de les Illes balears en relació amb l'anomenat "Cas Corea".
1464
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B) RGE núm. 291/20, de 3 diputats membres del Grup Parlamentari Popular adscrits a la Comissió d'Assumptes Socials Drets
Humans i Esports, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), sobre la
gestió i el control dels menors interns en els centres de menors de titularitat del Consell de Mallorca.
1464
C) RGE núm. 292/20, de 3 diputats membres del Grup Parlamentari Popular adscrits a la Comissió d'Assumptes Socials Drets
Humans i Esports, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora insular d'Infància i Família del Consell de Mallorca, sobre
la gestió i el control dels menors interns en els centres de menors de titularitat del Consell de Mallorca.
1464
D) RGE núm. 296/20, de 3 diputats membres del Grup Parlamentari Popular adscrits a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, relatiu a solAlicitud de compareixença de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, sobre la política
general que pensa desenvolupar al capdavant de l'EBAP, així com sobre la situació dels diferents processos d'oposicions a
l'Administració de la comunitat autònoma.
1464
E) RGE núm. 300/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del president de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Sr. Javier de Juan i Martín, sobre la gestió dels centres de menors de l'IMAS.
1465
F) RGE núm. 301/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora
d'Infància i Família del Consell de Mallorca, Sra. María de los Ángeles Fernández i Valiente, sobre la gestió dels centres de menors
de l'IMAS.
1465
G) RGE núm. 324/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
d'Afers Socials i Esports, sobre conducta sexual inapropiada d'educadors a centres de menors del Govern de les Illes Balears. 1465
H) RGE núm. 887/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), Sr. Serafín Carballo, sobre els suposats casos de tràfic de drogues
i explotació sexual que afecten menors d'edat dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
1465
I) RGE núm. 910/20, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent de la consellera d'Afers Socials i Esports davant la Diputació Permanent sobre l'anomenat "Cas Corea" en el qual
una jove va ser objecte d'una presumpta agressió sexual per part d'un grup de joves amb posterioritat a la fugida, d'alguns d'ells, d'un
centre de menors on estaven interns; així com sobre la gestió, en general, que es fa als centres de menors que són titularitat del Govern.
1465
J) RGE núm. 1069/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud que la Junta de Portaveus acordi la compareixença urgent
de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent sobre les incidències de l'avió ambulància amb base a Menorca.
1466
K) RGE núm. 1733/20, de 4 diputats membres del Grup Parlamentari Socialista adscrits a la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) sobre la
situació, les gestions i el protocol del Consell de Mallorca envers els menors tutelats per aquesta institució.
1466

3.17. INFORMACIÓ
A) Manteniment per al proper període de sessions de les Interpel·lacions RGE núm. 7685/19, 7686/19, 8343/19, 10412/19 i
11579/19.
1466
B) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 10730/19.

1466

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6349/19.

1466

D) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 6899/19. 1467
E) Convocatòria de la Diputació Permanent per tal de substanciar la compareixença RGE núm. 910/20, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular (RGE núm. 1019/20).
1467
F) Sol·licitud de celebració de sessions extraordinàries de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports amb un ordre
del dia determinat (RGE núm. 1787/20).
1467
G) Convocatòria de la Diputació Permanent per tal de resoldre la sol·licitud de sessions extraordinàries de la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports per tractar sobre la compareixença urgent del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS),
sol·licitada amb l'escrit RGE núm. 1733/20.
1467
H) Admissió a tràmit per part de la Mesa del Congrés dels Diputats de les proposicions de llei RGE núm. 2953/18, 4500/17,
8426/15, 4406/18, 14160/17 i 6612/18.
1467
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4. INFORMACIONS
A) Canvi de membre a la Comissió de Salut per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

1468

B) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en relació amb la modificació de l’article 3.2 i l’article 3.4 de les Normes
generals de constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears.
1468
C) Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears pel qual es regulen les condicions generals de les activitats formatives
dirigides al personal al servei del Parlament de les Illes Balears.
1469
D) Resolució de Presidència per la qual es convoquen les proves selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears.
1471
E) Resolució de Presidència per la qual es convoquen les proves selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica.
1482
F) Resolució de Presidència per la qual es convoca una prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària
per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat imatge i so del Parlament de les Illes Balears.
1493
G) Resolució de Presidència per la qual es convoca una prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària
per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’assessors facultatius, especialitat arxivística i documentació del Parlament
de les Illes Balears.
1503
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de gener de 2020, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RGE núm. 179/2020, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general duta a terme quant als
mecanismes de control dels menors en els centres de menors
gestionats pel Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Afers Socials i
Esports del Govern de les Illes Balears en relació amb la
política general duta a terme quant als mecanismes de control
dels menors en els centres de menors gestionats pel Govern
ateses les informacions aparegudes sobre les fugides que es
produeixen en aquests centres.
Palma, a 13 de gener de 2020
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

A)
RGE núm. 139/2020, del Grup Parlamentari El Piproposta per les Illes Balears, relativa a full de ruta del
Govern de les Illes Balears davant el nou Govern
d'Espanya (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 el full de ruta, l'estratègia i
les principals reivindicacions del Govern de les Illes Balears al
nou Govern de l'Estat, després de l'elecció de Pedro Sánchez
com a president d'Espanya.
Motivació de la urgència: La recent elecció de Pedro Sánchez
com a president del nou i primer govern de coalició d'Espanya,
un escenari que requereix el traçat d'un full de ruta clar per
donar solució a totes aquelles reivindicacions històriques de les
Illes Balears, com seria un nou sistema de finançament
autonòmic que sufragi les necessitats de les nostres illes, el
reconeixement i la compensació dels costos de la insularitat o
les inversions estatutàries pendents.
Palma, a 8 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 144/2020, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de gestió
econòmica educativa.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears en relació
amb la política general del Govern en matèria de gestió
econòmica educativa.
Palma, a 9 de gener de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de gener de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 11696/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciutadans
que es varen quedar sense servei bucodental l'any 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.
L'any 2016 varen ser citats a les unitats bucodentals de les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera un total de
pacients de 105.695. Quants ciutadans inscrits de les Illes
Balears van quedar sense rebre el servei bucodental l'any 2016?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

B)
RGE núm. 11697/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciutadans
que es varen quedar sense servei bucodental l'any 2017.
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.
L'any 2017 varen ser citats a les unitats bucodentals de les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera un total de
pacients de 103.169. Quants ciutadans inscrits de les Illes
Balears van quedar sense rebre el servei bucodental l'any 2017?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
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Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

F)
RGE núm. 11701/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
bucodental a Formentera l'any 2018.

C)

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. 11698/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ciutadans
que es varen quedar sense servei bucodental l'any 2018.

Quina va ser la despesa que es va destinar a cobrir el servei
bucodental de Formentera l'any 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.
L'any 2018 varen ser citats a les unitats bucodentals de les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera un total de
pacients de 106.983. Quants ciutadans inscrits de les Illes
Balears van quedar sense rebre el servei bucodental l'any 2018?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

D)
RGE núm. 11699/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
bucodental a Formentera l'any 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.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

G)
RGE núm. 11702/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
citacions de consultes externes.
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.
El servei de citacions de consultes externes dels hospitals és
un servei bàsic i estratègic per donar un bon servei als
ciutadans i, al mateix temps, evitar que les llistes d'espera
s'incrementin. Quin ha estat el nombre de professionals que han
prestat aquest servei a tots els hospitals de les Illes durant els
anys 2016, 2017, 2018 i 2019?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

Quina va ser la despesa que es va destinar a cobrir el servei
bucodental de Formentera l'any 2016?
H)
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

E)
RGE núm. 11700/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
bucodental a Formentera l'any 2017.

RGE núm. 11707/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
ciència.
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.
Quan tenen previst aprovar la Llei de ciència?

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 despesa que es va destinar a cobrir el servei
bucodental de Formentera l'any 2017?

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
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I)
RGE núm. 11708/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cos
d'investigadors autonòmics lligats a l'Institut de Recerca de
les Illes.
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.
Tenen previst impulsar amb la Universitat un cos
d'investigadors autonòmics lligats a l'Institut de Recerca de les
Illes?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

Tenen previst impulsar per a l'any 2020 impulsar el Consell
de Cultura i un codi de bones pràctiques per millorar els
creadors?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 11712/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
mecenatge cultural.
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.
Pensen aprovar una llei de mecenatge cultural per donar
suport als creadors?

J)
RGE núm. 11709/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pol marí.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

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.

N)

Quines accions tenen previstes per a la creació del pol
marí?

RGE núm. 11713/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a banc de
terres.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 11710/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lleis de
biblioteques, arxius i museus.

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.
Pensen promoure un banc de terres per a l'any 2020 com
preveu la Llei agrària?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

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.

O)

Pensen revisar i actualitzar per a l'any 2020 les lleis de
biblioteques, arxius i museus?

RGE núm. 11714/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parcs
agraris a zones urbanes.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 11711/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a codi de
bones pràctiques en matèria de cultura.
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.
Quins parcs agraris a zones urbanes tenen prevists per a
l'any 2020 perquè disposin de terres els ciutadans de les Illes?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
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P)
RGE núm. 11715/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
les oficines comarcals d'agricultura.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensen aprovar la llei de consum adaptada a les noves
directives europees en matèria de protecció dels consumidors?

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.
Quines millores pensen aplicar per aconseguir més
eficiència de les oficines comarcals d'Agricultura per apropar
a la pagesia?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
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Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

T)
RGE núm. 11719/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Agència
de Consum.

Q)

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. 11716/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assessorament tècnic als pagesos de les Illes Balears.

Pensen crear l'Agència de Consum de les Illes Balears l'any
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.
Quan tenen previst prestar assessorament tècnic als pagesos
de les Illes?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

R)
RGE núm. 11717/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari de
les oficines que han prestat servei d'assessorament tècnic
als pagesos els anys 2018 i 2019.

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

U)
RGE núm. 11720/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
de la burocràcia.
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.
Quines mesures han aplicat des de l'inici d'aquesta
legislatura per augmentar l'eficiència pública i reduir la
burocràcia, integrant tots els tràmits i garantint l'atenció digital
a la ciutadania i a les empreses des de l'administració?

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.
Quins són els horaris de les oficines que han prestat el
servei d'assessorament tècnic als pagesos els anys 2018 i
2019)?, pensen millorar-lo?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

V)
RGE núm. 11721/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió
dels procediments administratius.

S)

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. 11718/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de
consum adaptada a les noves directives europees.

Tenen previst per a l'any 2020 fer la revisió dels
procediments administratius per reduir terminis d'execució?

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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Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

W)
RGE núm. 11722/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova Llei
de consells insulars.
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.
Quan pensen aprovar una nova Llei de consells insulars?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

Z)
RGE núm. 11725/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
públiques.
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.
Quines audiències públiques han realitzat l'any 2019 per a
la rendició dels comptes o d'altres qüestions d'interès?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

AA)
RGE núm. 11726/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballadors acollits al teletreball.

X)
RGE núm. 11723/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei
reguladora de la Sindicatura de Greuges.
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.
Pensen millorar per a l'any 2020 la Llei que regula la
Sindicatura de Greuges?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

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 treballadors estan acollits al teletreball els anys
2017, 2018 i 2019?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

AB)
RGE núm. 11727/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei del
foc el 2020.

Y)
RGE núm. 11724/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell de
la Infància.
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.
Pensen promoure per a l'any 2020 la creació d'un consell de
la infància?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

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.
Té previst aprovar la Llei del foc de les Illes Balears l'any
2020?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

AC)
RGE núm. 11728/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques per
a esportistes d'elit.
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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Quina quantitat s'ha destinat a beques per als esportistes
d'elit perquè puguin compaginar els seus estudis amb la seva
disciplina esportiva els anys 2017, 2018 i 2019?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

AG)
RGE núm. 11732/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
cooperació.
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. 11729/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 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.
Quins programes de tecnificació han actualitzat o millorat
amb les federacions esportives els anys 2017, 2018 i 2019?,
relació de tots.
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

AE)
RGE núm. 11730/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
dels clubs i esportistes.
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.

Quan tenen previst aprovar la Llei de cooperació?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

AH)
RGE núm. 16/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos totals de l'exercici 2019 per la recaptació de
tributs.
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.
Quins han estat els totals dels ingressos de la CAIB per la
recaptació dels tributs des d'1 de gener de 2019 fins a 31 de
desembre de 2019, corresponents a impost sobre l'IRPF, impost
sobre l'IVA, impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, imposts especials, impost sobre estades
turístiques (ITS), impost de successions i donacions, cànon de
sanejament, impost de patrimoni i taxes de joc?
Palma, a 3 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Quines han estat les partides destinades al transport dels
clubs i esportistes de les Illes els anys 2017, 2018 i 2019?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

AF)
RGE núm. 11731/19, del diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació de la dona a l'esport.
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.
Quines mesures han posat en marxa per promoure la
participació de la dona a l'esport?
Palma, a 17 de desembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
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AI)
RGE núm. 128/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets reconeguts
a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats a data 31 de desembre de 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.
Quins han estat els drets reconeguts a l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a data
31 de desembre de 2019?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa
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AJ)
RGE núm. 129/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import i partides
pressupostàries bloquejades o declarades indisponibles al
pressupost de despesa per a 2020 de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, de l'ATIB i de l'IBSALUT, a data 15 de
gener de 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.
Quin és l'import i quines són les partides pressupostàries
bloquejades o declarades indisponibles al pressupost de
despesa per a 2020 de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, de l'ATIB i de l'IBSALUT, a data 15 de gener de
2020?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

AK)
RGE núm. 130/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pressupost de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears 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.
Quin import total del pressupost ha executat l'EPRTVIB
corresponent a l'exercici 2019? Quin bloqueig pressupostari
s'ha aplicat a l'estat de despesa 26.E01 durant l'exercici 2019
des de la Conselleria d'Hisenda?
Palma, a 3 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AM)
RGE núm. 133/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
interins de la CAIB.
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.
L'any 2011 hi havia un 20.98% d'interins a la CAIB, l'any
2019 hi ha un 37.72% d'interins, quins són els motius d'aquest
increment i quines solucions a curt termini pensa implementar
el Govern de els Illes Balears per proporcionar estabilitat a la
plantilla de treballadors de la CAIB?
Palma, a 9 de gener de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

AN)
RGE núm. 135/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució del pressupost 2019 de l'IB 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.
Quin ha estat l'import total de l'execució pressupostària de
l'Institut Balear de la Joventut (E17) corresponent a l'exercici
2019? Quin import i quines partides corresponents a les
transferències de capítols 4 1 7 a l'IBJove, han estat
bloquejades durant el 2019? Quin import i quines partides
corresponents a les transferències de capítols 4 1 7 a l'IBJove
s'han determinat com indisponibilitat/indisposició de crèdit?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AL)
RGE núm. 132/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
Renda Social.

AO)
RGE núm. 138/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de Gestió Sanitària i Assistencial
de les Illes Balears (E22).

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.

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears sobre el
nombre total de beneficiaris de la Renda Social a finals de 2020
i quin pressupost té destinat?

Quin import total del pressupost ha executat l'entitat pública
E-22 corresponent a l'exercici 2019? Quins imports de bloqueig
pressupostari i d'indisponibilitat de crèdit s'han aplicat a les
partides de transferències de capítols 4 i 7 a l'entitat Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears des de la Conselleria
d'Hisenda?

Palma, a 9 de gener de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AP)
RGE núm. 141/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
incentius fiscals.
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.
Atès l'encariment d'un 8,25% del gasoil a les nostres illes,
que és el més car de tot l'Estat espanyol, quins incentius fiscals
proposa el Govern?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AQ)
RGE núm. 142/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
augment dels nòlits en el transport marítim.
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.
Els nòlits en el transport marítim han augmentat un 20%.
Quines mesures adoptarà el Govern de les Illes balears per tal
que aquest increment no es tradueixi en possibles
acomiadaments dels treballadors del sector?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AR)
RGE núm. 143/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
retallades en educació.
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 és el motiu pel qual es redueix fins a un 66%
l'assignació dels centres públics que tancaren el 2019 amb
romanent? Quines altres retallades en educació té previst
aplicar el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

1389

AS)
RGE núm. 146/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat retallada de l'assignació pressupostària per a
2020 als centres educatius de les Illes Balears.
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.
Quina és la quantitat retallada de l'assignació pressupostària
per a 2020 a cadascun dels centres educatius públics de les Illes
Balears? Feu-ne la relació indicant el centre educatiu i la
quantitat retallada a cadascun.
Palma, a 9 de gener de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

AT)
RGE núm. 147/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital Son
Llàtzer a data 31 de desembre de 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.
Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019, per especialitat a l'Hospital Son Llàtzer, a data 31 de
desembre de 2019.
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AU)
RGE núm. 148/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital de
Manacor a data 31 de desembre de 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.
Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019, per especialitat a l'Hospital de Manacor, a data 31 de
desembre de 2019.
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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AV)
RGE núm. 149/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital Son
Espases a data 31 de desembre de 2019.

AY)
RGE núm. 152/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per a intervencions quirúrgiques a
l'Hospital d'Inca a data 31 de desembre de 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.

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.

Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019, per especialitat a l'Hospital Son Espases, a data 31 de
desembre de 2019.

Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca, a data
31 de desembre de 2019.

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AW)
RGE núm. 150/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital de
Menorca a data 31 de desembre de 2019.

AZ)
RGE núm. 153/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per a intervencions quirúrgiques a
l'Hospital Son Llàtzer a data 31 de desembre de 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.

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.

Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019, per especialitat a l'Hospital de Menorca, a data 31 de
desembre de 2019.

Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer,
a data 31 de desembre de 2019.

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

AX)
RGE núm. 151/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per a intervencions quirúrgiques a
l'Hospital Can Misses a data 31 de desembre de 2019.

BA)
RGE núm. 154/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per a intervencions quirúrgiques a
l'Hospital de Manacor a data 31 de desembre de 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.

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.

Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital Can Misses,
a data 31 de desembre de 2019.

Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor,
a data 31 de desembre de 2019.

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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BB)
RGE núm. 155/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per a intervencions quirúrgiques a
l'Hospital Son Espases a data 31 de desembre de 2019.

BE)
RGE núm. 158/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital d'Inca
a data 31 de desembre de 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.

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.

Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Espases,
a data 31 de desembre de 2019.

Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019, per especialitat a l'Hospital d'Inca, a data 31 de desembre
de 2019.

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BC)
RGE núm. 156/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per a intervencions quirúrgiques a
l'Hospital de Menorca a data 31 de desembre de 2019.

BF)
RGE núm. 160/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2019 de la Fundació
per a l'Esport Balear (F01).

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.

Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019 per a intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca,
a data 31 de desembre de 2019.

Quin ha estat l'import total executat del pressupost per la
Fundació per a l'Esport Balears corresponent a l'exercici 2019?
Quin bloqueig pressupostari i quina indisponibilitat de crèdit
s'ha aplicat a les partides dels capítols 4 i 7 de l'entitat F01
durant l'exercici 2019, realitzats des de la Conselleria
d'Hisenda?

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BD)
RGE núm. 157/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de 2019 per especialitat a l'Hospital Can
Misses a data 31 de desembre de 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.
Informació de les dades referents a les llistes d'espera el
2019, per especialitat a l'Hospital Can Misses, a data 31 de
desembre de 2019.
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BG)
RGE núm. 161/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2019 de la Fundació
Banc de Sang i Teixits de les IB (F12).
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 import total ha executat l'entitat pública Fundació
Banc de Sang i Teixits de les IB F12 corresponent a l'exercici
2019? Quin bloqueig pressupostari i quina indisponibilitat de
crèdit s'han aplicat a les partides de transferències dels capítols
4 i 7 corresponents a l'entitat Fundació Banc de Sang i Teixits
de les IB des de la Conselleria d'Hisenda?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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BH)
RGE núm. 162/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2019 del Centre
Balears Europa CBE (C01).
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 import total ha executat l'entitat pública C-01 Centre
Balears Europa corresponent a l'exercici 2019? Quin bloqueig
pressupostari i quina indisponibilitat de crèdit s'han aplicat a les
partides de transferències dels capítols 4 i 7 corresponents a
l'entitat Centre Balears Europa des de la Conselleria d'Hisenda?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BK)
RGE núm. 165/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa GESVAC (gestió de vacunes).
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.
Sol·licitam les respostes següents en relació amb el
programa GESVAC:
Quin ha estat el cost total del programa?
En quin exercici i a quina partida pressupostària ha estat
imputada la despesa corresponent amb l'adquisició d'aquest
programa informàtic de gestió de vacunes?

BI)
RGE núm. 163/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2019 del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
(C14).
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 import total ha executat l'entitat pública C-14
corresponent a l'exercici 2019? Quin bloqueig pressupostari i
quina indisponibilitat de crèdit s'han aplicat a les partides de
transferències dels capítols 4 i 7 corresponents a l'entitat
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears des de la Conselleria d'Hisenda?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BL)
RGE núm. 166/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
operativitat del programa GESVAC (gestió de
vacunacions).
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.
En quina data té previst la Conselleria de Salut i Consum
tenir operatiu el programa GESVAC?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BJ)
RGE núm. 164/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2019 del Servei de
Salut 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.
Quin import total ha executat l'entitat IBSALUT
corresponent a l'exercici 2019? Quin bloqueig pressupostari i
quina indisponibilitat de crèdit s'han aplicat a les partides de
transferències dels capítols 4 i 7 corresponents a l'entitat
IBSALUT Servei de Salut de les Illes Balears des de la
Conselleria d'Hisenda?

BM)
RGE núm. 167/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
imports de les quantitats (crèdits) objecte de bloqueig i/o
indisponibilitat en relació amb el pressupost de la CAIB per
a 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.
1. Quin és l'import del crèdit bloquejat o declarat
indisponible que la Conselleria d'Hisenda i relacions Exteriors
ha practicat sobre el pressupost de 2020 fins al dia 10 de gener
de 2020?
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2. Sobre quines seccions (de totes i cadascuna de les
conselleries i organismes de la CAIB) la Conselleria d'Hisenda
i relacions Exteriors ha realitzat bloquejos o indisponibilitat de
crèdit del pressupost de l'exercici 2020 fins al dia 10 de gener
de 2020?

BP)
RGE núm. 174/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
destinació del romanent de l'assignació als col·legis i
instituts públics.

Sol·licitam especificació dels imports corresponents a
cadascuna de les seccions de les quals es requereix la
informació.

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.

Palma, a 10 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

BN)
RGE núm. 168/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa GESVAC (gestió de vacunes).
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.
Sol·licitam les respostes següents en relació amb el
programa GESVAC:

A quin import ascendeix i a què es dedicarà el romanent de
l'assignació dels col·legis i instituts públics de 2019?
Palma, a 10 de gener de 2020
El diputat
Jorge Campos i Asensi

BQ)
RGE núm. 239/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.
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 el cost total del programa?
En quin exercici i a quina partida pressupostària ha estat
imputada la despesa corresponent amb l'adquisició d'aquest
programa informàtic de gestió de vacunes?
Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT).
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BO)
RGE núm. 170/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
Pla estratègic contra les agressions al personal del servei
públic de salut de la Conselleria de Salut i Consum.

BR)
RGE núm. 240/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

1. Quantes reunions s'han realitzat amb motiu de la
negociació del Pla estratègic (Mesa sectorial de sanitat) contra
les agressions al personal del Servei de Salut de les Illes
Balears?

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP).

2. En quina situació concreta es troba la negociació del Pla
estratègic a la Mesa sectorial de sanitat? Quin és, fins al
moment, el resultat de les negociacions que s'han realitzat?
Palma, a 10 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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BS)
RGE núm. 241/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

BV)
RGE núm. 244/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP).

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Universitat de les Illes
Balears (UIB).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BT)
RGE núm. 242/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de Seguretat
i Salut Laboral.
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BU)
RGE núm. 243/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència Tributària de les
Illes Balears (ATIB).
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BW)
RGE núm. 245/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament.
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.
Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i de tot el
seu sector públic instrumental al Consell Insular de Mallorca a
dia 31 de desembre de 2019.
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BX)
RGE núm. 246/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament.
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.
Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i de tot el
seu sector públic instrumental al Consell Insular de Menorca a
dia 31 de desembre de 2019.
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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BY)
RGE núm. 247/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament.
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.
Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i de tot el
seu sector públic instrumental al Consell Insular d'Eivissa a dia
31 de desembre de 2019.
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BZ)
RGE núm. 248/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament.
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.
Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i de tot el
seu sector públic instrumental al Consell Insular de Formentera
a dia 31 de desembre de 2019.
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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CB)
RGE núm. 250/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci d'Infraestructures
de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CC)
RGE núm. 251/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci Foment
d'Infraestructures Universitàries.
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CA)
RGE núm. 249/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

CD)
RGE núm. 252/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci Velòdrom Palma
Arena.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a la
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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CE)
RGE núm. 253/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

CH)
RGE núm. 256/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci de Transports de
Mallorca (CTM).

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Gestió d'Emergències de
les Illes Balears, SAU (GEIBSAU).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CF)
RGE núm. 254/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

CI)

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci per al
Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció
d'Infraestructures en el territori de l'entitat local menor de
Palmanyola.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de la Dona
(IBDONA).

RGE núm. 257/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
CJ)
CG)
RGE núm. 255/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

RGE núm. 258/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB).
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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CK)
RGE núm. 259/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

CN)
RGE núm. 262/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Institut
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears.

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CL)
RGE núm. 260/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

CO)
RGE núm. 263/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Robert Graves.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació d'Atenció i
Suport a la Dependència de les Illes Balears.

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CM)
RGE núm. 261/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CP)
RGE núm. 264/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT).
Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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CQ)
RGE núm. 265/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

CT)
RGE núm. 268/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Orquestra
Simfònica Illes Balears

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics.

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CR)
RGE núm. 266/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

CU)
RGE núm. 269/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Centre Balears Europa
(CBE).

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Ports de les Illes Balears
(Ports IB).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CS)
RGE núm. 267/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

CV)
RGE núm. 270/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Consorci Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB).

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de la
Joventut (IBJOVE).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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CW)
RGE núm. 271/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

CZ)
RGE núm. 274/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Serveis de Millora Agrària
i Pesquera (SEMILLA).

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Estudis Baleàrics
(IEB).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CX)
RGE núm. 272/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

DA)
RGE núm. 275/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Servei d'Informació
Territorial de les Illes Balears.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears.

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CY)
RGE núm. 273/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

DB)
RGE núm. 276/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat EPE de Comunicacions i
Innovació de les Illes Balears.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Indústries
Culturals de les Illes Balears.

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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DC)
RGE núm. 277/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

DF)
RGE núm. 280/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació per a l'Esport
Balear.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears (IB3).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

DD)
RGE núm. 278/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

DG)
RGE núm. 281/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fundació Estudis
Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'Agència d'Estratègia Turística de
les Illes Balears (AETIB).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

DE)
RGE núm. 279/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

DH)
RGE núm. 282/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'Administració General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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RGE núm. 283/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

DL)
RGE núm. 286/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears (IDI).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

DJ)
RGE núm. 284/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

DM)
RGE núm. 287/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de la Natura
(IBANAT).

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

DK)
RGE núm. 285/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

DN)
RGE núm. 288/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 31 de desembre de 2019 computat
a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat al RD 635/2014 de l'entitat Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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DO)
RGE núm. 289/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament.

DR)
RGE núm. 326/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Formentera l'any 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i tot el seu
sector instrumental, als diferents ajuntaments de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, especificant ajuntament per
ajuntament a 31 de desembre de 2019.

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Formentera durant l'any 2016?

Palma, a 13 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

DP)
RGE núm. 303/20, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a actuacions dutes a terme per part de la Direcció
General de Sobirania Alimentària des de la seva creació.
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.
Quines actuacions s'han dut a terme, des de la seva creació,
per part de la Direcció General de Sobirania Alimentària?
Palma, a 14 de gener de 2020
El diputat
Jaume Font i Barceló

DQ)
RGE núm. 325/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa
d'Eivissa 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 nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa d'Eivissa durant l'any 2016?
Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

DS)
RGE núm. 327/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Mallorca 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 nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Mallorca durant l'any 2016?
Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

DT)
RGE núm. 328/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Menorca 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 nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Menorca durant l'any 2016?
Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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DU)
RGE núm. 329/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa
d'Eivissa l'any 2017.

DX)
RGE núm. 332/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Menorca 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.

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 llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa d'Eivissa durant l'any 2017?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Menorca durant l'any 2017?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

DV)
RGE núm. 330/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Formentera l'any 2017.

DY)
RGE núm. 333/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa
d'Eivissa 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.

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 llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Formentera durant l'any 2017?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa d'Eivissa durant l'any 2018?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

DW)
RGE núm. 331/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Mallorca l'any 2017.

DZ)
RGE núm. 334/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Formentera 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.

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 llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Mallorca durant l'any 2017?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Formentera durant l'any 2018?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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EA)
RGE núm. 335/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Mallorca l'any 2018.

ED)
RGE núm. 338/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Formentera l'any 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.

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Mallorca durant l'any 2018?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Formentera durant l'any 2019?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

EB)
RGE núm. 336/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Menorca l'any 2018.

EE)
RGE núm. 339/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Mallorca l'any 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.

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Menorca durant l'any 2018?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Mallorca durant l'any 2019?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

EC)
RGE núm. 337/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa
d'Eivissa l'any 2019.

EF)
RGE núm. 340/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa de terra a l'illa de
Menorca l'any 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.

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa d'Eivissa durant l'any 2019?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa de terra
a l'illa de Menorca durant l'any 2019?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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EG)
RGE núm. 341/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
d'Eivissa l'any 2016.

EJ)

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 és el nombre de llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa d'Eivissa durant l'any 2016?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Menorca durant l'any 2016?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 344/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Menorca l'any 2016.

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

EH)
RGE núm. 342/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Formentera l'any 2016.

EK)
RGE núm. 345/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
d'Eivissa 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.

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 llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Formentera durant l'any 2016?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa d'Eivissa durant l'any 2017?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

EI)

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 343/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Mallorca l'any 2016.

EL)
RGE núm. 346/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Formentera 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.

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 llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Mallorca durant l'any 2016?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Formentera durant l'any 2017?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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EM)
RGE núm. 347/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Mallorca l'any 2017.

EP)
RGE núm. 350/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Formentera 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.

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 llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Mallorca durant l'any 2017?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Formentera durant l'any 2018?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

EN)
RGE núm. 348/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Menorca l'any 2017.

EQ)
RGE núm. 351/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Mallorca 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.

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 llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Menorca durant l'any 2017?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Mallorca durant l'any 2018?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

EO)
RGE núm. 349/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
d'Eivissa l'any 2018.

ER)
RGE núm. 352/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Menorca 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.

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 llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa d'Eivissa durant l'any 2018?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Menorca durant l'any 2018?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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ES)
RGE núm. 353/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
d'Eivissa l'any 2019.

EV)
RGE núm. 356/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Menorca l'any 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.

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa d'Eivissa durant l'any 2019?

Quin és el nombre de llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Menorca durant l'any 2019?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

ET)
RGE núm. 354/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Formentera l'any 2019.

EW)
RGE núm. 357/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa d'Eivissa 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.

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 llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Formentera durant l'any 2019?

Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
d'Eivissa durant l'any 2016?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

EU)
RGE núm. 355/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca recreativa d'embarcació a l'illa
de Mallorca l'any 2019.

EX)
RGE núm. 358/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Formentera
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.

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 llicències de pesca recreativa
d'embarcació a l'illa de Mallorca durant l'any 2019?

Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Formentera durant l'any 2016?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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EY)
RGE núm. 359/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Mallorca
l'any 2016.

FB)
RGE núm. 362/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Formentera
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.

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 llicències de pesca submarina a l'illa
de Mallorca durant l'any 2016?

Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Formentera durant l'any 2017?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

EZ)
RGE núm. 360/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Menorca
l'any 2016.

FC)
RGE núm. 363/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Mallorca
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.

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 llicències de pesca submarina a l'illa
de Menorca durant l'any 2016?

Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Mallorca durant l'any 2017?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

FA)
RGE núm. 361/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa d'Eivissa l'any
2017.

FD)
RGE núm. 364/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Menorca
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.

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 llicències de pesca submarina a l'illa
d'Eivissa durant l'any 2017?

Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Menorca durant l'any 2017?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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FE)
RGE núm. 365/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa d'Eivissa l'any
2018.

FH)
RGE núm. 368/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Menorca
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.

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 llicències de pesca submarina a l'illa
d'Eivissa durant l'any 2018?

Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Menorca durant l'any 2018?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

FF)
RGE núm. 366/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Formentera
l'any 2018.

FI)

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 és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Formentera durant l'any 2018?

Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
d'Eivissa durant l'any 2019?

RGE núm. 369/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa d'Eivissa l'any
2019.

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

FG)
RGE núm. 367/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Mallorca
l'any 2018.

FJ)

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 és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Mallorca durant l'any 2018?

Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Formentera durant l'any 2019?

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 370/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Formentera
l'any 2019.

Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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FK)
RGE núm. 371/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Mallorca
l'any 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.
Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Mallorca durant l'any 2019?
Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

FL)
RGE núm. 372/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències emeses de pesca submarina a l'illa de Menorca
l'any 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.
Quin és el nombre de llicències de pesca submarina a l'illa
de Menorca durant l'any 2019?
Palma, a 15 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

FM)
RGE núm. 888/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a sol·licituds d'ajuts a la dependència
presentades el 2019 a Balears.
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 sol·licituds d'ajuts a la dependència es van
presentar el 2019 a Balears?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FN)
RGE núm. 889/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a sol·licituds d'ajuts a la dependència
presentades el 2019 a Balears resoltes favorablement el
mateix 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 d'aquestes sol·licituds d'ajuts a la dependència
presentades el 2019 es van resoldre favorablement el mateix
2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FO)
RGE núm. 890/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps d'espera en la fase de valoració de
la situació de dependència en sol·licituds inicials a Balears.
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 temps d'espera a la fase de valoració de la
situació de dependència en sol·licituds inicials a Balears?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FP)
RGE núm. 891/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps d'espera en la fase de valoració de
la situació de dependència en sol·licituds de revisió a
Balears.
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 temps d'espera a la fase de valoració de la
situació de dependència en sol·licituds de revisió a Balears?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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FQ)
RGE núm. 892/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps d'espera en la fase d'aprovació
d'un PIA a Balears.
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 temps d'espera a la fase d'aprovació d'un PIA a
Balears?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FR)
RGE núm. 893/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps mitjà d'espera d'ençà que
comença el procediment de reconeixement de la
dependència fins que es va efectiva l'ajuda concedida a
Balears.
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 temps mitjà d'espera d'ençà que comença el
procediment de reconeixement de la dependència fins que es fa
efectiva l'ajuda concedida a Balears?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FS)
RGE núm. 894/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a tipus d'ajuts a la dependència que es
donen a Balears.
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.
Quins són els tipus d'ajuts a la dependència que es donen a
Balears?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
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FT)
RGE núm. 895/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a percentatge de participació del Govern
de l'Estat en el finançament de la Llei de promoció de
l'autonomia personal i d'atenció a persones en situació de
dependència l'any 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.
Quin ha estat el percentatge de participació del Govern de
l'Estat en el finançament de la Llei de promoció de l'autonomia
personal i d'atenció a persones en situació de dependència l'any
2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

FU)
RGE núm. 903/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions per la via penal respecte dels educadors dels
centres socioeducatius que foren objecte dels expedients
disciplinaris emesos per la Conselleria d'Assumptes Socials
a l'anterior legislatura.
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.
Davant els expedients disciplinaris als educadors dels
centres socioeducatius (menors en compliment de mesures
judicials) que la Conselleria d'Assumptes Socials dugué a terme
a l'anterior legislatura, quina informació ens pot facilitar el
Govern davant les conseqüències penals que se'n pogueren
derivar per a les persones dels educadors?, quants procediments
es troben en tràmit per la via de la jurisdicció penal?
Palma, a 16 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

FV)
RGE núm. 904/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols d'actuació per part de la Conselleria d'Afers
Socials i Esports en relació amb els centres socioeducatius
(menors en compliment de mesures judicials).
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.
Considera la consellera d'Afers Socials i Esports que els
protocols d'actuació vigents en relació amb els centres
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socioeducatius es compleixen rigorosament per part de tots i
cadascun dels agents implicats?
Palma, a 16 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

FW)
RGE núm. 905/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols d'actuació a seguir en els centres socioeducatius
(menors en compliment de mesures judicials).
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.
Davant el nombre d'expedients disciplinaris a educadors
dels centres socioeducatius (menors en compliment de mesures
judicials) que la Conselleria d'Afers Socials i Esports realitzà
a l'anterior legislatura, considera aquesta conselleria la
necessitat que els protocols d'actuació siguin objecte de
revisió?
Palma, a 16 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Quina valoració fa la Conselleria d'Afers Socials i Esports
de la seva gestió durant l'anterior legislatura davant els fets
ocorreguts en els centres socioeducatius'
Com valora la seva gestió a la legislatura actual?
Palma, a 16 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

FZ)
RGE núm. 1065/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
professionals dels centres socioeducatius: Es Pinaret, Es
Mussol i Es Fusteret.
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.
Considera el Govern que la dotació del personal per als
centres socioeducatius (la relació de llocs de treball) es
correspon amb les necessitats que es requereixen?
Palma, a 17 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

FX)
RGE núm. 906/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
educadors en els centres socioeducatius (menors en
compliment de mesures judicials).

GA)
RGE núm. 1066/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
plantilla del personal en els centres socioeducatius (Es
Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret).

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.

Ha realitzat el Govern en aquesta legislatura algun
curs/taller de formació al personal que exerceix les funcions
com a educador en els centres socioeducatius? I a la legislatura
anterior?

1. Està coberta, en aquest moment, la plantilla del personal
dels centres socioeducatius?

S'ofereix formació contínua al personal que desenvolupa la
seva labor en els centres socioeducatius?
Palma, a 16 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

FY)
RGE núm. 907/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuació per part del Govern en els centres socioeducatius.
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.

2. La plantilla del personal es correspon amb l'establert a la
relació de llocs de treball?
Palma, a 17 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

GB)
RGE núm. 1067/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recursos materials destinats als centres socioeducatius
(compliment de mesures judicials).
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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Considera la consellera d'Afers Socials i Esports que
existeixen mancances quant als recursos materials i necessaris
per al desenvolupament de la labor socioeducativa dels centres
d'Es Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret?
Palma, a 17 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

GC)
RGE núm. 1068/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
infraestructures dels centres socioeducatius (compliment de
mesures judicials).
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.
Considera la consellera d'Afers Socials i Esports que
existeixen mancances quant a les infraestructures dels centres
socioeducatius?
Palma, a 17 de gener de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

GD)
RGE núm. 1070/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GE)
RGE núm. 1071/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2017?
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Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GF)
RGE núm. 1072/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GG)
RGE núm. 1073/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GH)
RGE núm. 1074/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Ciutadella a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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GI)
RGE núm. 1075/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2017.

GL)
RGE núm. 1078/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2016?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GJ)
RGE núm. 1076/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2018.

GM)
RGE núm. 1079/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2017?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GK)
RGE núm. 1077/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2019.

GN)
RGE núm. 1080/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2018?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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GO)
RGE núm. 1081/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2019.

GR)
RGE núm. 1084/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Ciutadella a l'illa de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2018?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GP)
RGE núm. 1082/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2016.

GS)
RGE núm. 1085/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2019?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GQ)
RGE núm. 1083/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Ciutadella a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Ciutadella a l'illa de Menorca l'any
2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GT)
RGE núm. 1086/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Ciutadella
a l'illa de Menorca 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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GU)
RGE núm. 1087/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Ciutadella
a l'illa de Menorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Ciutadella a l'illa de Menorca l'any 2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GV)
RGE núm. 1088/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Maó a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any
2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GW)
RGE núm. 1089/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Maó a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any
2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GX)
RGE núm. 1090/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Maó a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any
2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GY)
RGE núm. 1091/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any
2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

GZ)
RGE núm. 1092/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Maó a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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HA)
RGE núm. 1093/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Maó a l'illa de Menorca l'any 2017.

HD)
RGE núm. 1096/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Maó a l'illa de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any
2016?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HB)
RGE núm. 1094/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Maó a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HC)
RGE núm. 1095/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Maó a l'illa de Menorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HE)
RGE núm. 1097/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Maó a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any
2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HF)
RGE núm. 1098/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Maó a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any
2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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HG)
RGE núm. 1099/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2019.

HJ)
RGE núm. 1102/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Maó a l'illa de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2018?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HH)
RGE núm. 1100/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Maó a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HK)
RGE núm. 1103/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Maó a l'illa de Menorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 1101/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Maó a l'illa de Menorca l'any 2017.

HL)
RGE núm. 1104/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Maó a l'illa
de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Maó a l'illa de Menorca l'any 2017?

Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Maó a l'illa de Menorca l'any 2018?

HI)

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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HM)
RGE núm. 1105/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Maó a l'illa
de Menorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Maó a l'illa de Menorca l'any 2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HN)
RGE núm. 1106/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Fornells a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HO)
RGE núm. 1107/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Fornells a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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HP)
RGE núm. 1108/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Fornells a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HQ)
RGE núm. 1109/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HR)
RGE núm. 1110/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Fornells a l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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HS)
RGE núm. 1111/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2017.

HV)
RGE núm. 1114/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Fornells a l'illa de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2016?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HT)
RGE núm. 1112/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2018.

HW)
RGE núm. 1115/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Fornells a l'illa de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2017?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HU)
RGE núm. 1113/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2019.

HX)
RGE núm. 1116/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Fornells a l'illa de Menorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2018?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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HY)
RGE núm. 1117/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2019.

IB)

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2018?

RGE núm. 1120/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2018.

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

HZ)
RGE núm. 1118/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2016.

IC)

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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2019?

RGE núm. 1121/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2019.

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

IA)

ID)

RGE núm. 1119/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Fornells a l'illa de Menorca l'any 2017.

RGE núm. 1122/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Fornells a
l'illa de Menorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Fornells a l'illa de Menorca l'any
2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Fornells a l'illa de Menorca l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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IE)

IH)

RGE núm. 1123/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Fornells a
l'illa de Menorca l'any 2019.

RGE núm. 1126/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Formentera 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Fornells a l'illa de Menorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Formentera l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
II)
IF)
RGE núm. 1124/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Formentera 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.

RGE núm. 1127/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Formentera l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Formentera l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Formentera l'any 2016?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
IJ)
IG)
RGE núm. 1125/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Formentera 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Formentera l'any 2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 1128/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Formentera 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Formentera l'any 2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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IK)

IN)

RGE núm. 1129/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Formentera l'any 2017.

RGE núm. 1132/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Formentera 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Formentera l'any 2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Formentera l'any 2016?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

IL)

IO)

RGE núm. 1130/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Formentera l'any 2018.

RGE núm. 1133/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Formentera 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Formentera l'any 2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Formentera l'any 2017?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

IM)
RGE núm. 1131/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Formentera l'any 2019.

IP)

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Formentera l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Formentera l'any 2018?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 1134/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Formentera l'any 2018.

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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IQ)

IT)

RGE núm. 1135/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Formentera l'any 2019.

RGE núm. 1138/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Formentera 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Formentera l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Formentera l'any 2018?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

IR)

IU)

RGE núm. 1136/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Formentera l'any 2016.

RGE núm. 1139/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Formentera l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Formentera l'any 2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Formentera l'any 2019?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

IS)

IV)

RGE núm. 1137/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Formentera l'any 2017.

RGE núm. 1140/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Formentera
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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Formentera l'any 2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Formentera l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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IW)
RGE núm. 1141/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Formentera
l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Formentera l'any 2019?

IZ)
RGE núm. 1144/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

IX)
RGE núm. 1142/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa 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.
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JA)
RGE núm. 1145/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2016?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
JB)
IY)
RGE núm. 1143/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 1146/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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JC)

JF)

RGE núm. 1147/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2017.

RGE núm. 1150/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2016?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JD)
RGE núm. 1148/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018.

JG)
RGE núm. 1151/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2017?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JE)

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 1149/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019.

JH)
RGE núm. 1152/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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JI)

JL)

RGE núm. 1153/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019.

RGE núm. 1156/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JJ)

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 1154/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2016.

JM)
RGE núm. 1157/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JK)
RGE núm. 1155/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JN)
RGE núm. 1158/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Eivissa a
l'illa d'Eivissa 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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JO)
RGE núm. 1159/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Eivissa a
l'illa d'Eivissa l'any 2019.

JR)

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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors
d'Eivissa a l'illa d'Eivissa l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2018?

RGE núm. 1162/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa
l'any 2018.

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JP)

JS)

RGE núm. 1160/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa
l'any 2016.

RGE núm. 1163/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa
l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2016?

Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2019?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JQ)
RGE núm. 1161/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa
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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JT)
RGE núm. 1164/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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JU)
RGE núm. 1165/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2017?

JX)
RGE núm. 1168/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa
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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2016?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JV)
RGE núm. 1166/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JW)
RGE núm. 1167/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JY)
RGE núm. 1169/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa
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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2017?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

JZ)
RGE núm. 1170/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa
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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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KA)
RGE núm. 1171/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa
l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KB)
RGE núm. 1172/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2016?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KD)
RGE núm. 1174/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2018?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KE)
RGE núm. 1175/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KC)
RGE núm. 1173/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2017.

KF)
RGE núm. 1176/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Sant Antoni
de Portmany a l'illa d'Eivissa 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.

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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Sant Antoni de Portmany a l'illa
d'Eivissa l'any 2017?

Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2018?

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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KG)
RGE núm. 1177/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Sant Antoni
de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Sant Antoni de Portmany a l'illa d'Eivissa l'any 2019?
Palma, a 16 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KH)
RGE núm. 1178/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KI)
RGE núm. 1179/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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KJ)
RGE núm. 1180/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KK)
RGE núm. 1181/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KL)
RGE núm. 1182/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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KM)
RGE núm. 1183/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2017.

KP)
RGE núm. 1186/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KN)
RGE núm. 1184/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2018.

KQ)
RGE núm. 1187/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KO)
RGE núm. 1185/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2019.

KR)
RGE núm. 1188/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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KS)
RGE núm. 1189/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2019.

KV)
RGE núm. 1192/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KT)
RGE núm. 1190/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2016.

KW)
RGE núm. 1193/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KU)
RGE núm. 1191/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KX)
RGE núm. 1194/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Alcúdia a
l'illa de Mallorca 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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KY)
RGE núm. 1195/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Alcúdia a
l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors
d'Alcúdia a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

KZ)
RGE núm. 1196/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca
l'any 2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LA)
RGE núm. 1197/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca
l'any 2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LB)
RGE núm. 1198/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca
l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LC)
RGE núm. 1199/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca
l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LD)
RGE núm. 1200/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Cala Rajada a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BOPIB núm. 28 - 24 de gener de 2020

1435

LE)
RGE núm. 1201/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2017.

LH)
RGE núm. 1204/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca
l'any 2016?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LF)
RGE núm. 1202/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2018.

LI)

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca
l'any 2017?

RGE núm. 1205/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2017.

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LG)
RGE núm. 1203/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2019.

LJ)

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca
l'any 2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 1206/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2018.

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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LK)
RGE núm. 1207/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2019.

LN)
RGE núm. 1210/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Cala Rajada a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca
l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LL)
RGE núm. 1208/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2016.

LO)
RGE núm. 1211/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LM)
RGE núm. 1209/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Cala Rajada a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LP)
RGE núm. 1212/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Cala
Rajada a l'illa de Mallorca 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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LQ)
RGE núm. 1213/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Cala
Rajada a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Cala Rajada a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LR)
RGE núm. 1214/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LS)
RGE núm. 1215/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

1437

LT)
RGE núm. 1216/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LU)
RGE núm. 1217/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LV)
RGE núm. 1218/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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LW)
RGE núm. 1219/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2017.

LZ)
RGE núm. 1222/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LX)
RGE núm. 1220/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2018.

MA)
RGE núm. 1223/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

LY)
RGE núm. 1221/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2019.

MB)
RGE núm. 1224/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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MC)
RGE núm. 1225/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2019.

MF)
RGE núm. 1228/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MD)
RGE núm. 1226/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2016.

MG)
RGE núm. 1229/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

ME)
RGE núm. 1227/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MH)
RGE núm. 1230/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Andratx a
l'illa de Mallorca 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MI)
RGE núm. 1231/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors d'Andratx a
l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors
d'Andratx a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MJ)
RGE núm. 1232/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca
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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MK)
RGE núm. 1233/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca
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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

ML)
RGE núm. 1234/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca
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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MM)
RGE núm. 1235/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca
l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MN)
RGE núm. 1236/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BOPIB núm. 28 - 24 de gener de 2020
MO)
RGE núm. 1237/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MP)
RGE núm. 1238/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MQ)
RGE núm. 1239/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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MR)
RGE núm. 1240/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca
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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MS)
RGE núm. 1241/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca
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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MT)
RGE núm. 1242/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca
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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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MU)
RGE núm. 1243/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca
l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MV)
RGE núm. 1244/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MX)
RGE núm. 1246/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MY)
RGE núm. 1247/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

MW)
RGE núm. 1245/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2017.

MZ)
RGE núm. 1248/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de la Colònia
de Sant Jordi a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi a l'illa de
Mallorca l'any 2017?

Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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RGE núm. 1249/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de la Colònia
de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
la Colònia de Sant Jordi a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NB)
RGE núm. 1250/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Palma a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NC)
RGE núm. 1251/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Palma a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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ND)
RGE núm. 1252/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Palma a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any
2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NE)
RGE núm. 1253/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any
2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NF)
RGE núm. 1254/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Palma a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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NG)
RGE núm. 1255/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2017.

NJ)
RGE núm. 1258/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Palma a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NH)
RGE núm. 1256/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Palma a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NK)
RGE núm. 1259/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Palma a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NI)
RGE núm. 1257/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Palma a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NL)
RGE núm. 1260/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Palma a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any
2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

BOPIB núm. 28 - 24 de gener de 2020

1445

NM)
RGE núm. 1261/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2019.

NP)
RGE núm. 1264/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Palma a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NN)
RGE núm. 1262/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Palma a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NQ)
RGE núm. 1265/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Palma a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NO)
RGE núm. 1263/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2017.

NR)
RGE núm. 1266/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Palma a
l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Palma a l'illa de Mallorca l'any 2017?

Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Palma a l'illa de Mallorca l'any 2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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NS)
RGE núm. 1267/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Palma a
l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Palma a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NT)
RGE núm. 1268/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NU)
RGE núm. 1269/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NV)
RGE núm. 1270/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NW)
RGE núm. 1271/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NX)
RGE núm. 1272/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Pollença a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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NY)
RGE núm. 1273/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2017.

OB)
RGE núm. 1276/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

NZ)
RGE núm. 1274/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2018.

OC)
RGE núm. 1277/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OA)
RGE núm. 1275/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2019.

OD)
RGE núm. 1278/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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OE)
RGE núm. 1279/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2019.

OH)
RGE núm. 1282/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Pollença a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OF)
RGE núm. 1280/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2016.

OI)

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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OG)
RGE núm. 1281/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Pollença a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Pollença a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 1283/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2019.

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OJ)
RGE núm. 1284/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Pollença a
l'illa de Mallorca 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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OK)
RGE núm. 1285/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Pollença a
l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Pollença a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OL)
RGE núm. 1286/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca
l'any 2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OM)
RGE núm. 1287/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca
l'any 2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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ON)
RGE núm. 1288/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca
l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OO)
RGE núm. 1289/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca
l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OP)
RGE núm. 1290/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Portocristo a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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OQ)
RGE núm. 1291/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2017.

OT)
RGE núm. 1294/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca
l'any 2016?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OR)
RGE núm. 1292/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2018.

OU)
RGE núm. 1295/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca
l'any 2017?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OS)
RGE núm. 1293/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2019.

OV)
RGE núm. 1296/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca
l'any 2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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OW)
RGE núm. 1297/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2019.

OZ)
RGE núm. 1300/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Portocristo a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca
l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OX)
RGE núm. 1298/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2016.

PA)
RGE núm. 1301/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

OY)
RGE núm. 1299/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Portocristo a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Portocristo a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PB)
RGE núm. 1302/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Portocristo
a l'illa de Mallorca 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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PC)
RGE núm. 1303/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Portocristo
a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Portocristo a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PD)
RGE núm. 1304/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca
l'any 2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PE)
RGE núm. 1305/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca
l'any 2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PF)
RGE núm. 1306/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca
l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PG)
RGE núm. 1307/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca
l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PH)
RGE núm. 1308/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Portocolom a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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RGE núm. 1309/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2017.

PL)
RGE núm. 1312/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca
l'any 2016?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PJ)

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

RGE núm. 1310/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2018.

PM)
RGE núm. 1313/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca
l'any 2017?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PK)
RGE núm. 1311/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2019.

PN)
RGE núm. 1314/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca
l'any 2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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PO)
RGE núm. 1315/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2019.

PR)
RGE núm. 1318/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Portocolom a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca
l'any 2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PP)
RGE núm. 1316/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2016.

PS)
RGE núm. 1319/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PQ)
RGE núm. 1317/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Portocolom a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Portocolom a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PT)
RGE núm. 1320/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Portocolom
a l'illa de Mallorca 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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PU)
RGE núm. 1321/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Portocolom
a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Portocolom a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PV)
RGE núm. 1322/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PW)
RGE núm. 1323/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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PX)
RGE núm. 1324/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PY)
RGE núm. 1325/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arrossegament en actiu a la confraria de
pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin era el nombre de barques d'arrossegament en actiu a
la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

PZ)
RGE núm. 1326/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Santanyí a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2016?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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QA)
RGE núm. 1327/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2017.

QD)
RGE núm. 1330/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

QB)
RGE núm. 1328/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2018.

QE)
RGE núm. 1331/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2017?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

QC)
RGE núm. 1329/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'arts menors en actiu a la confraria de pescadors
de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2019.

QF)
RGE núm. 1332/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'arts menors en actiu a la
confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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QG)
RGE núm. 1333/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de palangre en actiu a la confraria de
pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2019.

QJ)
RGE núm. 1336/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Santanyí a l'illa de Mallorca 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.

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 era el nombre de barques d'art de palangre en actiu a
la confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2018?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

QH)
RGE núm. 1334/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2016.

QK)
RGE núm. 1337/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 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.

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2016?

Quin era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2019?

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

QI)
RGE núm. 1335/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
barques d'art de cèrcol en actiu a la confraria de pescadors
de Santanyí a l'illa de Mallorca 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 era el nombre de barques d'art de cèrcol en actiu a la
confraria de pescadors de Santanyí a l'illa de Mallorca l'any
2017?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

QL)
RGE núm. 1338/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Santanyí
a l'illa de Mallorca 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 va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2018?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
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QM)
RGE núm. 1339/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds de baixa definitiva d'embarcacions
d'arrossegament a la confraria de pescadors de Santanyí
a l'illa de Mallorca l'any 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.
Quin va ser el nombre de sol·licituds de baixa definitiva
d'embarcacions d'arrossegament a la confraria de pescadors de
Santanyí a l'illa de Mallorca l'any 2019?
Palma, a 17 de gener de 2020
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

La indemnització per residència, coneguda com a
complement salarial o "plus d'insularitat" per als funcionaris de
l'Estat i agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat,
destinats a les Illes Balears és del tot insuficient, ja que no
compensa el cost de vida a Balears, ja que el preu de
l'habitatge, del lloguer i de la cistella de compra és molt més
elevat que en la resta de la Península, Canàries o Ceuta.
El factor de la insularitat i l'encariment de la cistella de la
compra i de l'habitatge són factors fonamentals per al dèficit
creixent de personal, funcionaris de l'Estat a Balears.
Per exemple, a Ceuta o Melilla, el plus de residència
mensual per a un funcionari del grup A1 (professors de
secundària i universitat, inspectors d'Hisenda, comissaris de
policia, jutges, fiscals, metges, entre altres) és de 938 euros; a
Gran Canària o Tenerife és de 182 euros i a la resta de
l'arxipèlag canari és de 593 euros. En canvi a Mallorca per a un
A1 el plus de residència mensual és de 97,81 euros i a Eivissa
i Formentera de 108,29 euros. En l'altre extrem de la taula, un
funcionari del grup C2 (carters, policies nacionals, auxiliars,
ajudants penitenciaris, guardes, entre altres) cobra 375 euros a
Ceuta o Melilla, 101 euros a Gran Canària i a Tenerife o 253 a
la resta d'illes de l'arxipèlag canari.

Ordre de Publicació

Aquesta situació injusta i discriminatòria cap als funcionaris
de l'Estat destinats a les Illes Balears suposa un clar greuge
comparatiu.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de gener de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent

Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a revisió immediata, actualització i
equiparació de la indemnització compensatòria per
residència (plus d'insularitat) de tots els empleats públics de
l'Estat i agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
destinats a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
L'elevat cost de la vida a les illes, especialment en el cas
dels lloguers, però també en el preu més elevat de la cistella de
la compra, provoca que una gran part dels empleats públics de
l'Estat destinats a les Illes Balears sol·licitin el trasllat a altres
comunitats autònomes. Això ha provocat un dèficit en les
plantilles de serveis bàsics per als ciutadans i repercuteix en
una pitjor qualitat d'ocupació i servei públic.
Les Illes Balears compten amb aproximadament 10.000
empleats de l'Administració General de l'Estat, i en són
necessaris més de 11.000 per prestar una atenció adequada als
ciutadans de la nostra comunitat autònoma.

Proposició no de llei
1. El Parlament dels Illes Balears constata que l'elevat cost de
vida no està prou compensat amb l'actual “plus d'insularitat”
per als funcionaris de l'Estat destinats a les nostres illes i
repercuteix en un dèficit a les plantilles de serveis bàsics per als
ciutadans.
Per tant, insta el Govern de les Illes Balears a instar el
Govern central a revisar de manera immediata aquesta
indemnització compensatòria per residència per a tots els
empleats públics i agents de les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat amb l'objectiu d'actualitzar-lo al cost real de vida a
Balears i equiparar-lo al complement de Canàries, Ceuta i
Melilla.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern central que s'inclogui aquesta
indemnització per residència, coneguda com plus d'insularitat,
en el Règim Especial de les Illes Balears (REIB) i no que es
reculli solament a la Llei de pressupostos generals de l'Estat
com ocorre actualment; i es tingui en compte la doble i la triple
insularitat de les Illes Balears, que ha de ser compensada i
emparada també pel REIB.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que informi sobre l'estat de la comissió bilateral per
abordar la compensació de la insularitat amb el Govern central
anunciada per la presidenta del Govern el passat 12 de març en
seu parlamentària i després de la seva audiència amb el
president del Govern en funcions el mes de novembre passat.
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Palma, a 23 de desembre de 2019
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 15/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a revisió i renúncia de la indemnització pel cost de
residència temporal d'alts càrrecs i el personal eventual del
Govern de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El passat 19 de desembre es va aprovar la Llei de
pressupostos generals de la CAIB per a l'exercici 2020. Al seu
article 16.2 es regula la indemnització pel cost de residència
temporal a l'illa de Mallorca per als membres del Govern de les
Illes Balears que en el moment del nomenament resideixin a les
illes de Menorca, Eivissa o Formentera o fora de les Illes
Balears, que, sempre que mantinguin la seva residència fora de
Mallorca, tindran dret a percebre aquesta indemnització la
quantia de la qual ascendeix a 22.000 euros anuals, i es percep
en dotze mensualitats.
Actualment no consta la percepció d'aquest complement al
Portal de transparència de la CAIB. D'igual manera, es posa de
manifest la necessitat que s'augmentin els controls i la
justificació del manteniment de la residència fora de Mallorca
i la necessitat de la despesa de doble residència.
Així mateix, considerem que aquesta indemnització pel cost
de la seva residència temporal a l'illa de Mallorca, es
materialitza com un complement salarial que suposa un greuge
comparatiu amb els funcionaris i agents de l'Estat destinats a les
Illes Balears, que perceben una molt inferior indemnització per
residència, el conegut com “plus d'insularitat”, que se situa
entorn de 60 i els 100 euros mensuals.
En el debat de la Llei de pressupostos generals de la CAIB
per a l'exercici 2020 es va constatar la situació d'incertesa
econòmica, de disminució de la recaptació tributària i, per tant,
dels ingressos i, fins i tot, d'indisponibilitat pressupostària que
ha derivat en ajustos pressupostaris.
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Per tant, insta el Govern de les Illes Balears a
comprometre's a:
• Eliminar la indemnització pel cost de residència temporal
a l'illa de Mallorca que suposa un complement salarial per
quantia de 22.000 euros extra per a alts càrrecs i personal
eventual que tenen la seva residència fora de les Illes
Balears, atès que no es tracta d'un "plus d'insularitat" sinó
d'una indemnització per doble residència.
• Estudiar i trobar la millor fórmula possible de cara al
pròxim exercici 2021 per regular un complement actualitzat
i revisat per als residents a Menorca, Eivissa o Formentera
i reduir la seva quantia perquè no suposi cap greuge
comparatiu.
• Augmentar la transparència, la justificació i el control de
forma més exhaustiva i periòdica per part de
l'Administració de la CAIB de la percepció d'aquesta
indemnització. Actualment és suficient a acreditar la
residència mitjançant una declaració de la persona
interessada i un certificat d'empadronament en el moment
del nomenament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar la informació sobre la percepció d'aquesta
indemnització al Portal de Transparència, amb l'objectiu que
consti aquest complement al costat del salari de cadascun dels
membres del Govern, alts càrrecs i personal eventual que
perceben aquesta indemnització.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern central que s'inclogui aquesta
indemnització per doble residència en el Règim Especial de les
Illes Balears ( REIB).
4. Així mateix, en un moment d'ajustos pressupostaris,
d'incertesa econòmica i d'indisponibilitat pressupostària, com
es va constatar en el debat de la Llei de pressupostos generals
de la CAIB per a 2020, el Parlament de les Illes Balears
considera que els alts càrrecs i el personal eventual han
d'assumir la seva responsabilitat i donar exemple i, per això,
insta els membres del Govern de les Illes Balears que perceben
la indemnització regulada a l'article 16.2 de la llei esmentada,
que renunciïn voluntàriament a la percepció d'aquest
complement durant l'exercici 2020.
Palma, a 3 de gener de 2020
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata que la
indemnització pel cost de la doble residència regulada a l'article
16.2 de la Llei de pressupostos de la CAIB és, com a poc,
desmesurada, la qual cosa ha ocasionat un rebuig social i un
debat polític. Així mateix, constata que aquesta indemnització
s'ha desvirtuat en estendre's als residents fora de les Illes
Balears com si es tractés d'un “plus d'insularitat” quan la seva
essència era compensar la doble residència per als residents a
Menorca, Eivissa o Formentera que han de traslladar-se a
Mallorca per exercir un càrrec públic.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de gener de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
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A)

Proposició no de llei

RGE núm. 140/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a informe de fiscalització de la
Sindicatura de Comptes respecte de les retribucions
salarials i els contractes de l'Oficina de prevenció i Lluita
contra la Corrupció de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a elaborar un informe de
fiscalització en relació amb els contractes adjudicats i les
retribucions salarials del personal contractat per l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears ha estat embolicada, des del seu naixement, en la
polèmica. La seva posada en funcionament ja no va obtenir el
consens desitjat per part de totes les forces polítiques
representades en el Parlament en aquest moment, i després dels
seus gairebé tres anys d'existència, malgrat costar-nos a tots
gairebé un milió d'euros anuals, la seva labor és més aviat
escassa, per no dir nul·la. A més, el govern del pacte va haver
de rebaixar les expectatives d'un reglament, presentat per Jaime
Far, que va ser rebutjat pel Consell Consultiu, la Fiscalia i la
Sindicatura de Comptes.
El problema de l'Oficina Anticorrupció és el seu impossible
encaix, la impossible definició de funcions, tret que suplanti les
funcions encomanades a la Sindicatura de Comptes, a la
Fiscalia Anticorrupció o a la Intervenció de la comunitat
autònoma. És, objectivament, un organisme perfectament
suprimible, que no ha concretat cap tràmit, cap denúncia. No ha
fet cap recerca pròpia de la funció per a la qual va ser creada.
És més, la seva existència, cal recordar-ho, es deu al capritx de
Podemos que el PSOE no va tenir més remei que assumir. No
és fruit de cap necessitat. I aquest capritx de Podemos ens costa
a tots els ciutadans de Balears un milió d'euros anuals.
D'altra banda, i com qualsevol altre organisme públic,
hauria també d'estar subjecte als controls i a la fiscalització, ja
existents per a la resta d'entitats públiques. El principi de
transparència ha de ser un dels leitmotiv de tota administració
i gestió dels diners públics i més quan l'organisme en qüestió ha
de ser exemplar en tot el referent al control dels diners públics.
Atès que l'Oficina Anticorrupció, com a entitat, està
qüestionada des de diferents àmbits, primer per no tenir clares
quines són les seves funcions, segon pels seus nuls resultats, i
tercer pel seu cost, un milió d'euros anuals, desproporcionat
pels resultats obtinguts, per intentar millorar la imatge d'aquest
organisme cal aplicar els mecanismes de transparència i
rendició de comptes.
Des de VOX defensem el tancament d'aquesta oficina, per
irrellevant, per no respondre als objectius que se li van atribuir
i per l'enorme cost que això suposa. Però, mentre no es tanqui
aquest "quiosquet" de l'esquerra, cal saber que, almenys, els
recursos disposats en aquesta oficina, s'utilitzen correctament.
Per tot això presentem la següent

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 175/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a la gestió de les assignacions de la Conselleria d'Educació
per al funcionament dels centres docents públics no
universitaris, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca.
La gestió dels recursos econòmics dels centres docents
públics no universitaris es regula pel Decret 110/2002, de 2
d’agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme
l’autonomia de la gestió econòmica dels centres docents públics
no universitaris de la Conselleria d’Educació i Cultura de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Un element molt característic del règim jurídic aplicable a
aquests recursos es troba a l’apartat segon de l’article 9 del
decret, que estableix: “el romanent de tresoreria existent en
acabar l’exercici econòmic no serà objecte de reintegrament i
quedarà a disposició dels centres mitjançant la seva
incorporació a l’exercici econòmic següent”.
D’altra banda, l’article 5 del decret estableix: “La
Conselleria d’Educació i Cultura, dins del darrer trimestre de
cada any, assignarà els imports anuals que corresponen a cada
centre docent públic en concepte de despeses de funcionament
de l’exercici següent. L’import resultant, amb el desglossament
corresponent als programes de cada direcció general, es
comunicarà als centres durant la primera quinzena de
desembre.”
La Llei de pressuposts de la comunitat autònoma per a 2020
ha introduït una novetat en la regulació d’aquests recursos
econòmics, mitjançant la disposició final quinzena de la llei.
Concretament, aquesta disposició final ha afegit un nou
apartat a l’article 9 del Decret 110/2002, que estableix: “4. No
obstant el que preveuen els apartats anteriors, quan el romanent
de l’exercici anterior ultrapassi el 10% de les assignacions
procedents de la Conselleria d’Educació Universitat i Recerca,
aquesta pot detreure de l’assignació de l’exercici següent una
quantia equivalent a aquest excés.”

BOPIB núm. 28 - 24 de gener de 2020
A data 8 de gener de 2020 la Conselleria d’Educació ha
comunicat als centres la disminució de les assignacions
previstes, en aplicació de la disposició final 15a de la llei de
pressupostos del 2020. Aquesta disminució planteja diversos
problemes.
En primer lloc genera un problema de desigualtat entre els
centres ja que redueix l’assignació a centres que tenien un
major romanent sense entrar en els motius pels quals s’ha
generat aquest romanent. Per exemple podria donar-se el cas
que algun centre hagués fet aquest estalvi en vistes a fer front
a alguna despesa específica de la realitat d’aquell centre com
per exemple alguna millora important a l’edifici o el mobiliari,
la dotació de material tecnològic o l’execució de projectes
d’innovació.
En segon lloc, obliga els centres a ajustar en un sol exercici
un romanent que pot haver-se produït en diversos exercicis, ja
que, d’acord amb l’article 5 del decret esmentat més amunt, els
romanents es van acumulant d’exercici en exercici. De manera
que el romanent de l’exercici de 2019 no està conformat només
per l’estalvi de 2019, sinó per l’estalvi de diversos anys. Aquest
“excés” ara s’ajusta a un únic exercici i comporta en alguns
casos una baixada dràstica de l’assignació.
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especifiqui a quines actuacions està destinat el romanent i el
seu calendari d’aplicació.
4. Instar la Conselleria d’Educació a comunicar, en els casos en
que ho consideri oportú, d’acord amb els informes previstos en
el punt anterior, l’eventual reducció de l’assignació a centres
docents per a 2021 durant el darrer trimestre de 2020, tal com
estableix la normativa vigent.
5. Instar la Conselleria d’Educació a observar en tot cas el
principi d’igualtat entre els diversos centres docents públics no
universitaris i el d’autonomia dels centres per a la gestió dels
seus recursos.
Palma, a 10 de gener de 2020
El portaveu
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 177/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a millora del
transport a l'Institut d'Artà, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca.

En tercer lloc, cal tenir en compte que per als centres
docents és absolutament inexcusable disposar d'un romanent,
a vegades important. I això pel fet que poden haver de fer front
a despeses imprevistes, com la reparació de maquinària costosa
i a la vegada necessària pel centre com pot ser per exemple una
fotocopiadora. Aquest és el motiu que històricament els centres
docents hagin estat excusats del principi general de devolució
dels romanents, que és a més una característica associada a
l'autonomia dels centres. Els centres tenen molt pocs recursos
de lliure disposició, si no se'ls deixa administrar-los com
consideren oportú, s'està deixant l'autonomia pressupostària en
no-res.

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'Educació, Universitat i Recerca.

I, en quart lloc, suposa una aplicació retroactiva del nou
règim jurídic. La possibilitat de reducció de l’assignació per
import del 10% del romanent acumulat entra en vigor l’1 de
gener de 2020, mentre que la conselleria hauria d’haver fixat
les assignacions dins el darrer trimestre de 2019 i haver-ho
comunicat als centres com a molt tard el 15 de desembre de
2019.

Des de fa anys l'Ajuntament de Sant Llorenç reclama al
Govern de les Illes Balears que assumeixi el cost d'aquest
transport essencial -que suposa uns 30.000 € anuals- sense èxit.

Finalment, cal assenyalar que la nova norma recull la
reducció de l’assignació com una possibilitat i en cap cas com
una norma d’obligat compliment per la Conselleria d’Educació.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears acorda:
1. Manifestar que la gestió autònoma dels recursos dels centres
docents públics no universitaris és una de les expressions
genuïnes de l’autonomia de centres docents que la legislació
actual empara i que la majoria parlamentària reivindica.

La manca d'un Institut d'Educació Secundària al municipi
de Sant Llorenç ha provocat l'assumpció per part de
l'ajuntament del cost del transport escolar dels 50 alumnes que
cursen enguany Batxillerat o Formació Professional a l'IES
Llorenç Garcías i Font d'Artà, centre de referència per a aquests
alumnes.

El Grup Parlamentari El Pi- PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS va presentar una esmena parcial en aquest sentit al
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, que va ser
rebutjada tant a comissió com a plenari. Aquesta esmena, RGE
núm. 9702/2019, augmentava el pressupost de la partida
destinada al transport escolar en un total d'1.475.000 € per tal
d'ampliar les places disponibles actualment a l'educació
postobligatòria, evitant un greuge comparatiu respecte dels
alumnes que sí que tenen un institut a la seva localitat.
Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent
Proposició no de llei

2. Instar la Conselleria d’Educació a ser respectuosa amb la
normativa que regula les assignacions als centres docents i
comunicar als centres l’assignació per a 2020 d’acord amb la
normativa aplicable el 15 de desembre de 2019.
3. Instar la Conselleria d’Educació a demanar als centres que
hagin acumulat un romanent un informe justificatiu, que

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir el cost del transport dels alumnes de
Batxillerat i Formació Professional de l'Institut d'Artà que
resideixin al municipi de Sant Llorenç o a qualsevol altra
localitat que no disposi de centre d'ensenyament secundari.
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Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir un diàleg constant amb les AMIPA dels
diferents centres d'arreu de les Illes Balears per trobar solucions
i propostes al transport dels alumnes de Batxillerat i Formació
Professional d'aquells municipis on no es disposi de centre
d'ensenyament secundari.
Palma, a 8 de gener de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom
El portaveu
Jaume Font i Barceló

Per al sector del petit i mitjà comerç una nova gran
superfície seria un cop d’una magnitud enorme que
aprofundiria encara més en la tendència a la minva d’empreses,
a l’oligopoli dels grans operadors i a una pèrdua de dinamisme
econòmic. El Govern de les Illes Balears, si ho considera
pertinent, dialogant amb els promotors, té capacitat per trobar
alternatives a l’ús comercial dels terrenys, tot establint una
col·laboració i una coordinació amb la resta d’administracions,
especialment amb l’Ajuntament de Palma.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi -Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei

D)
RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a impedir una nova
gran superfície comercial a Ses Fontanelles, davant la
Comissió d'Economia.

Primer. Instar el Govern de les Illes Balears a aprovar o
impulsar tots els canvis normatius que siguin necessaris per
impedir que als terrenys de Ses Fontanelles s’implanti una nova
gran superfície comercial.

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'Economia.

Segon. Instar el Govern de les Illes Balears a dur a terme una
política comercial compromesa amb el petit i mitjà comerç,
com els centres comercials a cel obert o la formació dual,
ajudant i potenciant la seva competitivitat davant el repte
digital i la pressió dels grans operadors.

Fa molts d'anys que s'està impulsant a la Platja de Palma la
construcció i la instal·lació d'una nova gran superfície
comercial a la zona coneguda com Ses Fontanelles. Es tractaria
d'un centre comercial de més de 70.000 metres quadrats. Als
darrers mesos s’han produït fets que denoten amb tota claredat
que aquesta construcció i instal·lació va avançant.
Concretament, el Tribunal Suprem va rebutjar el març de 2019
el recurs presentat pel Govern de les Illes Balears contra la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
d'abril de 2018 que anul·là la resolució del Govern de les Illes
Balears d'abril de 2015 que denegava l’autorització autonòmica
comercial. Per tant, d’acord amb aquestes decisions judicials,
resulta que el Govern ha anunciat l'atorgament d'aquesta
autorització. A més a més, per octubre de 2019, l’Ajuntament
de Palma va atorgar llicència per dotació de serveis dels
terrenys. Aquests dos fets (autorització autonòmica comercial
i dotació de serveis) assenyalen que la possibilitat que
finalment es construeixi i es posi en funcionament aquesta gran
superfície cada pic és més plausible i més pròxima.
Aquesta construcció i instal·lació
importantíssims efectes negatius perquè:

provocaria

a) Provocaria desequilibrar el model comercial, accentuant
el pes del comerç d’atracció sobre el comerç de proximitat i
generant que els centres de les ciutats i pobles encara es
desertitzin més d’activitat econòmica i, per tant, de vida als
carrers i places.
b) Provocaria grans problemes de mobilitat; ja que
col·lapsaria encara més l’autopista que uneix Palma amb
l’aeroport i que també és la via de connexió amb Llucmajor,
Campos, Santanyí, Ses Salines i Felanitx.
c) Provocaria més contaminació i una accentuació del canvi
climàtic perquè el seu funcionament necessàriament provocarà
més trasllats en vehicles.

Palma, a 15 de gener de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 908/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a inclusió de
la seguretat i salut en el treball com a matèria obligatòria
en el si de la negociació col·lectiva, davant la Comissió de
Turisme i Treball.
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 la Comissió de Turisme i Treball.
L'article 37 de la Constitució Espanyola estableix el dret
fonamental a la negociació col·lectiva i garanteix la força
vinculant dels convenis col·lectius. Per altra banda, l'article
segon, apartat 2.d) de la Llei orgànica 11/1985, de llibertat
sindical, determina la inclusió de l'activitat sindical (dret a la
negociació col·lectiva per part de les organitzacions sindicals)
com a contingut del dret fonamental a la llibertat sindical de
l'article 28.1 de la Carta Magna.
En l'àmbit europeu, l'article 12 de la Carta Comunitària dels
Drets Socials dels treballadors reconeix expressament el dret a
la negociació col·lectiva, i fins i tot fa una crida als
interlocutors socials a escala europea per promoure el diàleg
social sectorial d'àmbit europeu, amb l'objectiu d'aproximar les
condicions de vida i treball dels ciutadans de la Unió Europea.
En el mateix sentit, es declara a l'article 151 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea la millora de les condicions
de vida i de treball a fi d'aconseguir una protecció social
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adequada per aconseguir un nivell d'ocupació elevada i
permanent en el temps i contrària a les exclusions.

prevenció de riscos laborals de l’empresariat, així com dels
representants legals dels treballadors.

A Espanya, com a molts altres països del nostre entorn, el
paper de la negociació col·lectiva per a l'establiment de
condicions de treball dignes ha estat i és fonamental. Els agents
socials i econòmics han vingut regulant històricament uns
estàndards de drets laborals mínims, tant en matèria de
remuneració com en la limitació del temps de treball i la seva
distribució, dret al descans, a la promoció professional, a la
protecció social complementària, entre altres matèries.
Sense perjudici de l'anterior, en el que concerneix la
intervenció de la negociació col·lectiva sobre la matèria de
seguretat i salut en el treball, l'experiència ve mostrant que el
resultat d'aquesta intervenció convencional mostra, avui dia, un
balanç encara poc satisfactori.
En aquest context, és necessari subratllar que un dels últims
informes de l'oficina estadística de la Unió Europea, Eurostat,
publicat el 2015, plasma un dèficit en matèria de prevenció de
riscos laborals a Espanya. Els 28 països que conformem la
Unió Europea sumem 3.739 accidents mortals i 2,3 milions
d'incidents greus. Espanya ocupa el quart lloc de tota la Unió
i el tercer en el cas dels accidents de gravetat.
En l'àmbit nacional, no hem d'obviar que la comunitat
autònoma de les Illes Balears és el territori que presenta els
índexs de sinistralitat laboral més elevats de l'Estat espanyol.
La conclusió general continua sent el caràcter purament formal
de les cada vegada més freqüents i extenses referències a
continguts relatius a la protecció de la seguretat i salut en el
treball en els convenis col·lectius, qualsevol que sigui el seu
nivell de negociació. Continuen obviant-se continguts i mesures
de prevenció concretes que especifiquin en cada sector o
empresa l'abast del deure de protecció empresarial, sent més
freqüents, en canvi, les declaracions programàtiques i
d'intencions.
En aquest sentit, la negociació col·lectiva constitueix la
fórmula més eficaç per al desenvolupament de la cultura
preventiva entre empresaris i treballadors i és l'instrument més
adequat per a l'adaptació constant dels canvis manifestats en la
seguretat i salut en el treball i, per tant, per a la consecució de
majors nivells de benestar laboral.
En conseqüència, els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
incloure la seguretat i la salut en el treball com a matèria
obligatòria en el si de la negociació col·lectiva, modificant
l'article 85 de l'Estatut dels Treballadors.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
el Govern de les Illes Balears a impulsar la inclusió de
clàusules sobre prevenció de riscos laborals, concretes i
adaptades a la realitat del territori, sector, empresa o centre de
treball, en els convenis col·lectius.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
el Govern de les Illes Balears a impulsar la formació sobre

1463

Palma, a 16 de gener de 2020
Els diputats
Ares Fernández i Lombardo
Antonia Martín i Perdiz
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 1340/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar
els costos elèctrics de les explotacions agràries, davant la
Comissió d'Economia.
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'Economia.
Com estableix la Llei agrària de les Illes Balears (Llei
3/2019) en la seva exposició de motius, l’activitat agrària és
estratègica per a la societat i l’economia de les Illes Balears des
de les perspectives social, ambiental i econòmica. El
manteniment dels sistemes agraris és imprescindible a les Illes
Balears per a la seguretat alimentària de la població i per a la
seva contribució a la conservació del territori, el paisatge, el
medi i la biodiversitat rurals. Tot això repercuteix positivament
sobre la majoria de la resta d’activitats econòmiques i sobre el
benestar social.
En els darrers anys, l’activitat agrària s'ha modernitzat
moltíssim. En el cas de l’agricultura de regadiu, la
modernització de les explotacions ha anat dirigida cap a
l'estalvi d'aigua i l'augment de l’eficiència del reg; el que ha
suposat, per contra, un gran increment del consum d’energia en
un context d’augment dels preus d'aquesta darrera a Espanya.
L’energia elèctrica representa actualment el 80% dels
costos de producció de l’agricultura.
La desaparició de la tarifa elèctrica especial de reg agrícola
ha provocat que en els darrers deu anys s’hagi multiplicat per
cinc el cost de l’electricitat a una explotació agrària. Les tarifes
especials garantien uns preus regulats per al subministrament
d’energia a les comunitats de regants, que passaren a haver de
contractar l’electricitat en el mercat liberalitzat a preus molt
superiors.
Hem de tenir presents les justes reivindicacions del sector
primari i, en aquest sentit, el Grup Parlamentari EL PIProposta per les Illes Balears presentà una esmena (RGE núm.
9729/2019) al Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020
relativa a la creació d'una línia d’ajuts per bonificar els costos
elèctrics de les explotacions agràries, que va ser transaccionada
per una quantia de 68.129 euros (l’esmena proposava 600.000
euros) i aprovada al Ple per unanimitat.
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Per tot això, el Grup Parlamentari EL PI- Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, durant el primer quadrimestre de l’any
2020, les bases legals perquè aquests ajuts es facin efectius com
més aviat millor.

solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports recapti la compareixença urgent del president de
l'IMAS, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat,
atès el presumpte abús sexual patit per una menor per part d'un
grup de joves, alguns d'ells interns a centres de menors de
Mallorca i atesa l'alarma social que ha creat aquest fet.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en l’establiment dels criteris per tal de rebre
aquests ajuts es prioritzin les explotacions situades en zones
d'alt valor agrari.

Ordre de Publicació
C)

Palma, a 9 de gener de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 178/20, de 3 diputats membres del Grup
Parlamentari Popular adscrits a la Comissió d'Assumptes
Socials Drets Humans i Esports, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de la consellera d'Afers Socials i
Esports, sobre la responsabilitat que pugui correspondre al
Govern de les Illes balears en relació amb l'anomenat "Cas
Corea".
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera d'Afers
Socials i Esports, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat, atesa la gravetat dels fets i l'alarma social creada.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RGE núm. 292/20, de 3 diputats membres del Grup
Parlamentari Popular adscrits a la Comissió d'Assumptes
Socials Drets Humans i Esports, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de la directora insular d'Infància i
Família del Consell de Mallorca, sobre la gestió i el control
dels menors interns en els centres de menors de titularitat
del Consell de Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports recapti la compareixença urgent de la directora insular
d'Infància i Família del Consell de Mallorca, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat, atès el presumpte abús sexual
patit per una menor per part d'un grup de joves, alguns d'ells
interns a centres de menors de Mallorca i atesa l'alarma social
que ha creat aquest fet.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 296/20, de 3 diputats membres del Grup
Parlamentari Popular adscrits a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la directora gerent de l'Escola Balear
d'Administració Pública, sobre la política general que
pensa desenvolupar al capdavant de l'EBAP, així com sobre
la situació dels diferents processos d'oposicions a
l'Administració de la comunitat autònoma.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 291/20, de 3 diputats membres del Grup
Parlamentari Popular adscrits a la Comissió d'Assumptes
Socials Drets Humans i Esports, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del president de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials (IMAS), sobre la gestió i el control dels
menors interns en els centres de menors de titularitat del
Consell de Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
recapti la compareixença de la directora gerent de l'Escola
Balear d'Administració Pública, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

BOPIB núm. 28 - 24 de gener de 2020

Ordre de Publicació

1465

indicat a l'enunciat, atesa la conducta sexual inapropiada
d'educadors a centres de menors del Govern de les Illes
Balears.

E)
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

RGE núm. 300/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS),
Sr. Javier de Juan i Martín, sobre la gestió dels centres de
menors de l'IMAS.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports recapti la compareixença urgent del president de
l'IMAS, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat,
atesos els presumptes abusos sexuals a menors per part d'alguns
interns dels centres de protecció de l'IMAS.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 301/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la directora d'Infància i Família del Consell de Mallorca,
Sra. María de los Ángeles Fernández i Valiente, sobre la
gestió dels centres de menors de l'IMAS.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports recapti la compareixença urgent de la directora
d'Infància i Família del Consell de Mallorca, per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat, atesos els presumptes abusos
sexuals a menors per part d'alguns interns dels centres de
protecció de l'IMAS.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

H)
RGE núm. 887/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del director de l'Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència (OBIA), Sr. Serafín Carballo,
sobre els suposats casos de tràfic de drogues i explotació
sexual que afecten menors d'edat dependents de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports recapti la compareixença urgent del director de
l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, arran de la
gravetat dels suposats vasos de tràfic de drogues i explotació
sexual que afecten menors d'edat dependents de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
I)
RGE núm. 910/20, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud que la Mesa i/o la Junta de Portaveus
acordin la compareixença urgent de la consellera d'Afers
Socials i Esports davant la Diputació Permanent sobre
l'anomenat "Cas Corea" en el qual una jove va ser objecte
d'una presumpta agressió sexual per part d'un grup de
joves amb posterioritat a la fugida, d'alguns d'ells, d'un
centre de menors on estaven interns; així com sobre la
gestió, en general, que es fa als centres de menors que són
titularitat del Govern.

Ordre de Publicació
G)
RGE núm. 324/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
la consellera d'Afers Socials i Esports, sobre conducta
sexual inapropiada d'educadors a centres de menors del
Govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports recapti la compareixença urgent de la consellera
d'Afers Socials i Esports, per tal d'informar sobre el tema

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, de solAlicitud de convocatòria
de la Diputació Permanent perquè hi comparegui, de manera
urgent, la consellera d'Afers Socials i Esports sobre l'anomenat
"Cas Corea" en el qual una jove va ser objecte d'una presumpta
agressió sexual per part d'un grup de joves amb posterioritat a
la fugida, d'alguns d'ells, d'un centre de menors on estaven
interns; així com sobre la gestió, en general, que es fa als
centres de menors que són titularitat del Govern; i acorda de
trametre'l a la Junta de Portaveus amb caràcter immediat perquè
en resolgui.
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La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, n'adopta
acord positiu.

Ordre de Publicació
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

A)
Manteniment per al proper període de sessions de les
Interpel·lacions RGE núm. 7685/19, 7686/19, 8343/19,
10412/19 i 11579/19.

Ordre de Publicació
J)
RGE núm. 1069/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud que la Junta de Portaveus acordi la
compareixença urgent de la consellera de Salut davant la
Diputació Permanent sobre les incidències de l'avió
ambulància amb base a Menorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Mixt, de solAlicitud de convocatòria de
la Diputació Permanent perquè hi comparegui, de manera
urgent, la consellera de salut sobre les incidències de l'avió
ambulància amb base a Menorca; i acorda de trametre'l a la
Junta de Portaveus amb caràcter immediat perquè en resolgui.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11747/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'article 168.4 del Reglament de la cambra,
acorda que les interpel·lacions esmentades, relatives a política
general del Govern en matèria universitària, a política general
del Govern pel que fa a la regulació i a la normativa que afecta
els animals que viuen a l'entorn humà, a política general del
Govern en matèria d'aigua, a ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears i a política general del Govern en
relació amb el servei de transport aeri sanitari, respectivament,
es mantinguin per al seu debat en el proper període de sessions.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia n'adopta
acord negatiu, per la qual cosa l'escrit esmentat queda sense
efecte.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
K)
RGE núm. 1733/20, de 4 diputats membres del Grup
Parlamentari Socialista adscrits a la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent del president de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials (IMAS) sobre la situació, les gestions i el
protocol del Consell de Mallorca envers els menors tutelats
per aquesta institució.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports recapti la compareixença urgent del president de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), per tal d'informar
sobre el tema indicat a l'enunciat, arran de les darreres notícies
aparegudes als mitjans de comunicació i l'alarma social
generada pels fets en relació amb els menors tutelats pel
Consell Insular de Mallorca.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
Proposició no de llei RGE núm. 10730/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 169/20,
presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, i, conformement amb els articles 106 i
107 del Reglament de la cambra, acorda que la proposició no
de llei esmentada, relativa a reserva d'una canalització de la
banda 700Mhz per a les comunitats autònomes, a debatre
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sigui
tramitada pel procediment d'urgència, atès que l'administració
estatal està ja en condicions d'iniciar molt properament la
subhasta de l'espectre radioelèctric.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6349/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 294/20,
presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i
accepta la retirada de la proposició no de llei esmentada,
relativa a política lingüística.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació
D)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE
núm. 6899/19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 297/20,
presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a la
il·legalització immediata dels partits separatistes, sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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sessions extraordinàries per tal de possibilitar la compareixença
sol·licitada amb l'escrit RGE núm. 1733/20.
Així mateix, la Mesa acorda d'informar la Junta de
Portaveus sobre la seva inclusió a l’ordre del dia de la
Diputació Permanent que n'ha de resoldre.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
G)
Convocatòria de la Diputació Permanent per tal de
resoldre la sol·licitud de sessions extraordinàries de la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports per
tractar sobre la compareixença urgent del president de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), sol·licitada
amb l'escrit RGE núm. 1733/20.

Ordre de Publicació
E)
Convocatòria de la Diputació Permanent per tal de
substanciar la compareixença RGE núm. 910/20,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RGE núm.
1019/20).

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de gener de 2020, ha estat informada -amb la
qual cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de
la convocatòria de la Diputació Permanent, per al proper dia 28
de gener d'enguany, a les 9.30 hores, amb l'ordre del dia
següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, admet a tràmit l'escrit esmentat i,
formalment constituïda a la Junta de Portaveus en sessió del
mateix dia i atès el parer favorable d'aquesta al respecte,
convoca Diputació Permanent dia 28 de gener de 2020, a les
9.45 hores, per tal de tractar sobre l'ordre del dia següent:

Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries de la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports, sol·licitada per 19 diputats
del Grup Parlamentari Socialista, per tal de dur a terme la
compareixença del president de l'IMAS sobre la situació,
les gestions o els protocols del Consell de Mallorca envers
dels menors tutelats per aquesta institució (RGE núm.
1733/20).

Punt únic. Compareixença de la consellera d'Afers Socials
i Esports davant la Diputació Permanent sobre l'anomenat
"Cas Corea" en el qual una jove va ser objecte d'una
presumpta agressió sexual per part d'un grup de joves amb
posterioritat a la fugida, d'alguns d'ells, d'un centre de
menors on estaven interns; així com sobre la gestió, en
general, que es fa als centres de menors que són titularitat
del Govern.

Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

H)
Admissió a tràmit per part de la Mesa del Congrés dels
Diputats de les proposicions de llei RGE núm. 2953/18,
4500/17, 8426/15, 4406/18, 14160/17 i 6612/18.

Ordre de Publicació
F)
Sol·licitud de celebració de sessions extraordinàries de
la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
amb un ordre del dia determinat (RGE núm. 1787/20).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, atès l'escrit esmentat, presentat per 19
diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Socialista,
conformement amb l'establert als articles 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 71 i següents del Reglament
de la cambra, acorda d'admetre a tràmit la solAlicitud de

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de gener de 2020, es dóna per assabentada del contingut
dels escrits RGE núm. 9/20 a 14/20, de la presidenta del
Congrés dels Diputats, mitjançant els quals es comunica
l'admissió a tràmit de les proposicions de llei que es relacionen
a continuació:
• Proposició de llei per a la reforma de l'article 69.3 de la
Constitució espanyola als efectes que l'illa de Formentera
triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa
d'Eivissa.
• Proposició de llei de modificació de la Llei 30/1998, de 29
de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 30/1998, de 29
de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
Proposició de llei sobre la protecció de la Mar Mediterrània
sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir
l’exploració, la investigació i l’explotació d’hidrocarburs i
d’altres substàncies minerals.
Proposició de llei de modificació de la l’article 25 de la Llei
7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.
Proposició de llei de modificació de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de membre a la Comissió de Salut per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
La Mesa del Parlament, en sessió de dia 23 de gener de
2020, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 173/20, del grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, i resta assabentada que el
diputat Miquel Ensenyat i Riutort substitueix el diputat Josep
Ferrà i Terrassa a la Comissió de Salut.
Palma, a 23 de gener de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en
relació amb la modificació de l’article 3.2 i l’article 3.4 de
les Normes generals de constitució de borses de funcionaris
interins del Parlament de les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears, amb la intenció de regular
les borses d’interins, estableix unes normes mínimes per
controlar el procediment de selecció de personal funcionari
interí. Així, es pretén establir una ordenació determinada i
objectiva de la valoració dels mèrits, de les proves d’aptitud, de
l’ordre de prelació i de les causes de no-disponibilitat de la
borsa, amb el respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat
i publicitat.
Per aquest motiu la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de juny de 2016, acordà d'aprovar les
Normes generals de constitució de borses de funcionaris
interins del Parlament de les Illes Balears.

Aquestes normes contenen una regulació sobre l’àmbit
d’aplicació, la diferenciació entre borses ordinàries i
extraordinàries, el procediment de les crides i les causes de nodisponibilitat, exclusió i justificació del rebuig d’ofertes.
El procediment extraordinari només regula la convocatòria
pública per concurs de mèrits en els procediments de selecció
de personal funcionari interí al servei del Parlament de les Illes
Balears.
Per altra banda és intenció de la institució parlamentària
abastar el major nombre d’aspirants als processos selectius
urgents i necessaris, especialment les borses extraordinàries.
Per això, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de gener de 2020, acorda d’aprovar el següent:
1. Es modifica l’article 3.2 en el sentit següent:
a. Allà on diu:
“Es considera procediment extraordinari el que se segueix
mitjançant convocatòria pública de concurs per
exhauriment de les borses formades a través del
procediment ordinari”
Hi ha de dir:
“Es considera procediment extraordinari el que se segueix
mitjançant convocatòria pública de concurs de mèrits o
concurs de mèrits amb una prova o unes proves d’aptitud
per exhauriment de les borses formades a través del
procediment ordinari”
b. Allà on diu:
“Quan s’esgoti la borsa existent o en cas que no n’hi hagi,
per cobrir determinats llocs de feina, es podran constituir
borses especifiques mitjançant un procediment abreujat de
selecció convocat a tal efecte (borses extraordinàries)
mitjançant concurs de mèrits, respectant els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat”
Hi ha de dir:
“Quan s’esgoti la borsa existent o en cas que no n’hi hagi,
per cobrir determinats llocs de feina, es podran constituir
borses especifiques mitjançant un procediment abreujat de
selecció convocat a tal efecte (borses extraordinàries)
mitjançant concurs de mèrits, o concurs de mèrits amb una
prova o unes proves d’aptitud respectant els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat”.
c. Allà on diu:
“Quan es prevegi que una borsa pot quedar exhaurida abans
de la constitució de la nova borsa del procediment ordinari,
o quan no n’hi hagi cap d’anterior que no s’hagi eliminat
expressament i es prevegi la necessitat de cobrir vacants,
s’ha de fer una convocatòria pública de concurs per
constituir una nova borsa amb les persones aspirants que
compleixin els requisits exigits per ocupar el lloc de feina
vacant."
Hi ha de dir:
“Quan es prevegi que una borsa pot quedar exhaurida abans
de la constitució de la nova borsa del procediment ordinari,
o quan no n’hi hagi cap d’anterior que no s’hagi eliminat
expressament i es prevegi la necessitat de cobrir vacants,
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s’ha de fer una convocatòria pública de concurs de mèrits
o concurs de mèrits amb una prova o unes proves d’aptitud
per constituir una nova borsa amb les persones aspirants
que compleixin els requisits exigits per ocupar el lloc de
feina vacant.”
2. Es modifica l’article 3.4 en el sentit següent:
Allà on diu:
“La selecció es durà a terme amb caràcter general
mitjançant la realització de proves d’aptitud o de mèrits.”
Hi ha de dir:
“La selecció es durà a terme amb caràcter general
mitjançant la realització de concurs de mèrits o concurs de
mèrits amb una prova o unes proves d’aptitud.”
Palma, 23 de gener de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears pel
qual es regulen les condicions generals de les activitats
formatives dirigides al personal al servei del Parlament de
les Illes Balears.
Exposició de motius
La modernització de les administracions públiques és, a la
vegada, un repte i una exigència. Un repte, perquè el sector
públic és un factor clau pel que fa al dinamisme econòmic i a
la cohesió social. Una exigència, perquè la societat actual
demana un model d’Administració pública que asseguri el
benestar social, doni serveis de qualitat i sigui en tot moment
oberta, receptiva, equilibrada i austera. El procés de
modernització de les administracions públiques comporta la
participació de les persones que hi treballen i en conseqüència
una eficaç gestió dels recursos humans.
Les estratègies bàsiques que han de dotar de contingut
aquesta gestió són la motivació, el compromís dels empleats
públics, la comunicació interna i la participació, la
desconcentració de la gestió de personal, el desenvolupament
professional i, sobretot, la formació. En el marc del nou model
d’Administració, la Mesa de la Cambra formula la política
formativa dels serveis, orientada a assolir aquells objectius que
suposin una millora respecte de la qualitat dels serveis públics,
a fi de poder donar resposta a les demandes socials que, en el
cas de la Institució parlamentària, es vehicula a través dels
diputats i diputades, fet que suposa una constant adaptació de
l’Administració parlamentària pels incessants canvis que
experimenta l’entorn.
Des de l’esmentada perspectiva la formació és entesa com
a element integrant d’una estratègia de canvi, és transmissió de
coneixements, però també és un instrument per desenvolupar
capacitats i per promoure actituds. En aquest sentit la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de 5 de novembre de
2010, acordà d’aprovar el Reglament de la Comissió de
Formació del Personal del Parlament de les Illes Balears. És
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per aquest motiu que resulta aconsellable, en aquest moment,
dissenyar les bases generals de la formació. En conseqüència,
el present Acord pretén regular les condicions generals de les
activitats formatives tot establint un marc que serveixi per
ordenar i donar transparència al sistema i ser un instrument al
servei de l’organització que impliqui els professionals de
l’Administració.
Per altra banda, la carrera professional horitzontal suposa
el reconeixement individualitzat del desenvolupament
professional aconseguit pel personal funcionari de carrera
d'administració general i especial de la Cambra, sense
necessitat de canviar de lloc de treball, com a conseqüència de
la valoració de l’avaluació de l’acompliment i d’altres ítems i
factors, molt especialment la formació. Per tant, l'avaluació de
l'acompliment es farà sobre la trajectòria i l’actuació
professional, la qualitat dels treballs realitzats, els
coneixements adquirits, la consecució d’objectius i el resultat
de l’avaluació per competències.
Aquest model de carrera pretén la implicació voluntària i
motivada del personal, orientada a la consecució dels objectius
de l’Administració, i es basa en el dret dels empleats públics de
progressar de forma individualitzada, com a reconeixement del
seu desenvolupament professional quant a coneixements,
formació, experiència professional i acompliment dels objectius
establerts per l’Administració parlamentària. L’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears defineix les
responsabilitats que corresponen a cada lloc de treball. Les
responsabilitats pròpies del lloc són les funcions, el
desenvolupament de les quals es duu a terme mitjançant la
realització d’unes tasques determinades. Per a l’adequat
desenvolupament d’aquestes tasques es necessiten uns
coneixements, continguts tècnics, aptituds, capacitats, habilitats
i experiència que constitueixen els requeriments o perfil del
lloc de treball. El resultat final són les competències, el conjunt
de conductes necessàries per a un adequat desenvolupament de
les funcions i tasques assignades al lloc, i que seran avaluades
per poder aconseguir la progressió dins la carrera.
Per tots aquests motiu, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de gener de 2020, oïda la Junta de
Personal, ha adoptat l’Acord pel qual es regulen les condicions
generals de les activitats formatives dirigides al personal al
servei del Parlament de les Illes Balears.
ACORD
Article 1
Pla anual de formació
1. Correspon a la Mesa de la cambra el disseny, la coordinació
i el control de l’execució, en l’àmbit de les seves competències,
de la política formativa del personal al servei del Parlament de
les Illes Balears.
2. La Comissió de Formació, com a òrgan col·legiat
responsable de la formació del Parlament, elaborarà anualment
un pla de formació que respongui als principis d’eficàcia i de
qualitat de les activitats formatives i que afavoreixi la
participació del personal al servei de l’administració
parlamentària.
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3. Per a l’elaboració del pla, la Comissió de Formació recollirà
les propostes dels serveis i les seccions, propostes que, un cop
valorades, seran elevades a la consideració de la Mesa.
4. El pla serà aprovat per la Mesa, que en disposarà la
publicació en el BOPIB.
5. L’Oficialia Major i els serveis que pertoqui de la cambra
seran els responsables de dur a terme les funcions executives i
administratives corresponents al desenvolupament dels plans de
formació anuals, aprovats per la Mesa.
Article 2
Objectius generals del Pla anual de formació

Article 6
Articulació dels programes en àrees temàtiques
1. L’oferta d’activitats s’articularà en àrees temàtiques que es
determinaran anualment en funció dels objectius que es
plantegin, si bé, entre d’altres, s’hauran de preveure les
relatives a administració electrònica, ensenyament i reciclatge
de llengües, divulgació de coneixements jurídics i
economicofinancers, formació de directius, aprenentatge
informàtic i altres àrees específiques.
2. La Comissió de Formació podrà oferir a cada àrea les
activitats següents:
a) Cursos teòrics i pràctics.

Seran objectius generals i permanents de la planificació de
les activitats formatives:
a) La millora del rendiment dels serveis i seccions.
b) La promoció professional.
Article 3
Estructura del Pla anual de formació
El Pla anual de formació es desenvoluparà en el marc dels
programes següents:
•
•

Programa de perfeccionament.
Programa d’actualització.

Article 4
Programa de perfeccionament
Es denomina perfeccionament el conjunt d’activitats
formatives directament vinculades a l’increment de la qualitat
del treball dels empleats públics i que, entre d’altres, resultin
de:

b) Seminaris.
c) Altres de característiques similars.
Article 7
Sobre els cursos i seminaris
Els cursos i els seminaris tendran per finalitat posar a
l’abast del personal al servei de la cambra els procediments, les
actituds i els valors que els són necessaris d’acord amb els
objectius fixats.
Conseqüentment, els plantejaments hauran de tenir en
compte un triple vessant: l’epistemològic, el didàctic i el
funcional.
Article 8
Convocatòries
1. El personal al servei de l’administració parlamentària tendrà
dret a participar en les activitats que s’ofereixin en els termes
i les condicions que es determinin a les corresponents
convocatòries, amb sol·licitud prèvia per escrit.

a) Aplicació de noves tècniques de gestió.
b) Innovacions en el marc jurídic normatiu.
c) Introducció i aplicació de noves tecnologies.
La participació en activitats de perfeccionament podrà tenir
caràcter obligatori per al personal que presti serveis als llocs de
treball per als quals s’hagin dissenyat les esmentades activitats.
Article 5
Programa d’actualització
Es denominen actualització aquelles accions formatives
destinades a afavorir l’adaptació de determinats col·lectius de
personal a llocs de treball d’altres àrees de coneixement per
motius de supressió d’òrgans, competències o altres
circumstàncies que així ho aconsellin.
La participació a les activitats d’actualització serà
obligatòria per al personal afectat pels motius esmentats.

2. Les convocatòries de les activitats formatives de la institució
parlamentària es realitzaran mitjançant procediments que
assegurin la seva màxima difusió i publicitat entre el personal
del Parlament i es publicaran als taulers d’anuncis i al portal de
l’empleat.
3. Les convocatòries indicaran, si més no:
a) La denominació, els objectius i el programa de cada
activitat.
b) Els destinataris, tot determinant els requisits de
participació.
c) Les dates de realització, l'horari, la durada i el lloc.
d) El nombre màxim d’admesos.
e) Les dades relatives a I’obtenció dels corresponents
certificats d’assistència i/o aprofitament.
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Article 9
Selecció
1. Només seran admeses les sol·licituds que compleixin els
requisits establerts a la corresponent convocatòria.
2. En el supòsit que el nombre d’admesos per a una
determinada activitat superi el nombre de places previst, la
Comissió de Formació procedirà a la corresponent selecció.
3. Els criteris de preferència seran la connexió de l’activitat
amb la tasca administrativa del sol·licitant o amb les funcions
que acompleixi i els que s’especifiquin en cada convocatòria.
Article 10
Avaluació
1. La Comissió de Formació avaluarà totes les accions de
formació que realitzi directament, i exigirà l’avaluació de tots
aquells cursos o accions als quals doni suport.
2. La Comissió de Formació efectuarà distints tipus
d’avaluació: l’avaluació de les activitats formatives, l’avaluació
de l’alumnat i del professorat, l’avaluació inicial, formativa i
sumativa d’acord amb criteris prèviament establerts.
Article 11
Avaluació de les activitats formatives
1. L’avaluació de les activitats formatives es durà a terme
d’acord amb els objectius i criteris establerts per a cada acció
formativa.
2. La Comissió de Formació elaborarà amb caràcter anual una
memòria comprensiva de la totalitat d’activitats
desenvolupades dins del Pla anual de formació.
Article 12
Expedició de certificats

2. La Mesa del Parlament de les Illes Balears podrà, per
accions formatives altament qualificades i especialitzades i que
siguin d’interès general de la cambra, contractar persones de
reconegut prestigi acadèmic i professional.
3. La Mesa del Parlament de les Illes Balears podrà autoritzar
que els empleats públics al servei de la institució parlamentària
imparteixin accions formatives que siguin d’interès per al
personal de la cambra que es retribuiran segons la normativa
vigent.
Article 14
Convenis de col·laboració
La Mesa del Parlament de les Illes Balears podrà subscriure
convenis de col·laboració amb els centres d’altres
administracions públiques que tenguin atribuïdes les
competències en matèria de formació dels seus empleats en
especial amb l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
i amb l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP).
Article 15
Modificació del Pla anual de formació
La Comissió de Formació, per al millor desenvolupament
de les funcions que té encomanades, podrà proposar a la Mesa
la supressió de cursos, organitzar cursos no programats amb
anterioritat per necessitats puntuals sorgides, efectuar diverses
edicions d’aquells en què les circumstàncies així ho aconsellin
i modificar, si n'és el cas, els continguts, la duració i els
programes anunciats per adaptar-los millor als requeriments de
la formació.
Disposició final
Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia en què es
publicarà en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Palma, 23 de gener de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

1. Els participants en les activitats formatives podran obtenir,
d’acord amb la corresponent convocatòria, les certificacions
d’assistència i, si s’escau, d’aprofitament.
2. Certificats d’assistència.
Determinades activitats formatives quedaran sotmeses a un
simple control d’assistència. L’assistència a un 80% de les
sessions i hores lectives programades donarà dret a l’obtenció
d’aquests certificats.
3. Certificats d’aprofitament.
En altres activitats formatives, a més del control
d’assistència, es farà una avaluació de l’aprofitament de les
activitats. Així es valorarà el rendiment de l’alumnat mitjançant
proves orals, escrites, treballs o qüestionaris.
Article 13
Contractació de les accions formatives
1. La Mesa del Parlament de les Illes Balears licitarà les
accions formatives d’acord amb el que regula la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic.
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Ordre de Publicació
D)
Resolució de Presidència per la qual es convoquen les
proves selectives i un concurs de mèrits per constituir una
borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos d’uixers del Parlament de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juny de 2016, acordà d’aprovar les normes generals de
constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de
les Illes Balears. Aquestes es publicaren al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. 52, de 23 de juny de 2016.
L’article 3.2 d’aquestes normes generals estableix que quan
es preveu que una borsa es pot exhaurir abans de constituir-se’n
la nova pel procediment ordinari o no n’hi ha cap d’anterior
que disposi de persones aspirants i es prevegi la necessitat de
cobrir vacants, s’ha de fer una convocatòria pública de concurs
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de mèrits o concurs de mèrits amb una prova o proves d’aptitud
per constituir una nova borsa amb les persones aspirants que
compleixin els requisits exigits per ocupar el lloc de feina
vacant.
L’administració parlamentària no disposa de cap borsa
ordinària ni extraordinària vigent per a personal funcionari del
cos d’uixers.

Al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm.
52, de 23 de juny de 2016, es va publicar l’acord de la Mesa
del Parlament de les Illes Balears, pel qual s’aproven les
normes generals de constitució de borses de funcionaris interins
del Parlament de les Illes Balears. L’article 3 de les normes
esmentades indica que les borses de personal funcionari interí
s’han de formar mitjançant els procediments següents:
a) Procediment ordinari.

L’article 4 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que:
"Són funcionaris interins els que, en virtut de nomenament
legal, ocupin provisionalment, per raons de necessitat o
d’urgència, llocs de feina vacants i dotats
pressupostàriament que corresponguin a places de
funcionaris, d’acord amb la relació de llocs de feina
pertinent."
De forma supletòria l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, estableix que és personal funcionari interí el que, en
virtut d’un nomenament legal, s’incorpora a l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant una
relació professional de caràcter temporal, regulada
estatutàriament i subjecta a dret públic, per dur a terme amb
caràcter temporal les funcions reservades al personal funcionari
de carrera.
Les circumstàncies que permeten nomenar personal
funcionari interí són les següents:
a) Ocupar llocs de treball vacants que corresponen a
personal funcionari mentre no es proveeixin reglamentàriament.
b) Substituir personal funcionari amb reserva de llocs de
treball o en situació de llicència, quan la durada d’aquesta
llicència ho requereixi.

b) Procediment extraordinari.
L’article 3.2 de les normes generals de constitució de borses
de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears
estableix que en cas que no hagi borses vigents per cobrir
determinats llocs de feina es podran constituir borses
específiques mitjançant un procediment abreujat de selecció
convocat a tal efecte (borses extraordinàries) mitjançant un
concurs de mèrits, o concurs de mèrits amb una prova o unes
proves d’aptitud respectant els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat. S’ha de fer una convocatòria pública de
concurs o concurs de mèrits amb una prova o unes proves
d’aptitud per constituir una nova borsa amb les persones
aspirants que compleixin els requisits que s’exigeixen per
ocupar els llocs de treball vacant. Aquestes persones han de ser
ordenades dins la borsa d’acord amb el barem que s’estableixi
en cada cas, el qual pot incloure els mèrits que fixa l’article 3.5.
D’acord amb l’article 1.2 de les normes generals de
constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de
les Illes Balears, serà la Mesa del Parlament la que acordi la
necessitat que es constitueixi una borsa extraordinària
d’interins.

c) Substituir la reducció de jornada del personal funcionari
quan les necessitats del servei ho requereixin. En aquest
supòsit, l’Administració pot establir que la relació funcionarial
interina sigui a temps parcial.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 23 de gener de
2020, atesa la necessitat i la urgència per cobrir les places
vacants que es puguin produir a causa de baixes, excedències,
jubilacions i atendre amb eficàcia i eficiència les tasques
pròpies del cos d’uixers, acorda d’aprovar la convocatòria
pública per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb
caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears.

d) Desenvolupar programes temporals que responen a
necessitats no permanents de l’Administració.

Per aquests motius, d’acord amb la Mesa i oïda la Junta de
Personal, dict la resolució següent

e) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i
circumstàncies d’increment de l’activitat.

Resolució

Aquest article també disposa que els procediments de
selecció d’aquest personal s’han d’establir reglamentàriament
i han de respectar els principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat
i de publicitat, i també han d’obeir a criteris de celeritat i
d’eficiència.
L’article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, recull els mateixos supòsits que
permeten el nomenament de personal funcionari que preveu la
llei autonòmica i, a més, estableix un termini màxim de sis
mesos dins d'un període de dotze per a la modalitat d’interinitat
per excés o acumulació de tasques.

1. Aprovar la convocatòria de proves selectives i un concurs
de mèrits per constituir una borsa extraordinària per cobrir amb
caràcter d’interinitat places vacants del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria,
que s’adjunten com a annex I a aquesta resolució i d’acord amb
el barem de mèrits que especifica l’annex II.
3. Designar els membres de l’òrgan de selecció, que figuren a
l’annex III.
4. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears, a la pàgina web del Parlament i al tauler
d’anuncis de la institució.
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Interposició de recursos
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, mentre no hagi resolució expressa.
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 els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Palma, 23 de gener de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

1473

de 2016). De forma supletòria s’aplicarà el Decret 30/2009, de
22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de
personal funcionari interí al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2. Requisits i condicions de les persones aspirants
Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals
han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos
en què, d’acord amb l’article 57 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es permeti l’accés a
l’ocupació pública.
b) Tenir 18 anys complerts i no haver arribat a l’edat de
jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de cap administració publica, dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució
judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se
inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a
sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat
i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques
necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què
correspon la borsa específica a la qual opten.
e) Acreditar els coneixements de la llengua catalana
corresponents al nivell B2.

Annex I
Bases de la convocatòria

f) Estar en possessió del carnet de conduir B en el moment
de la presentació de la sol·licitud.

1. Normes generals
1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de
proves selectives i una valoració de mèrits per constituir una
borsa extraordinària d’aspirants per cobrir interinament llocs de
treball vacants del cos d’uixers del Parlament de les Illes
Balears, del grup C, subgrup C2, nivell 16 i complement
específic de 659,99 €.
1.2. El procediment de selecció dels aspirants s’ha d’efectuar
mitjançant la convocatòria pública d’una prova selectiva la qual
consistirà en respondre per escrit un qüestionari tipus test sobre
el temari que s’especifica a l’annex IV, la resolució d’uns
supòsits pràctics i la valoració dels mèrits establerts a l’annex
II d’aquesta convocatòria.
1.3. El procediment selectiu es regeix per les regles que
preveuen aquestes bases i pel que disposen les Normes generals
de constitució de borses de funcionaris interins del Parlament
de les Illes Balears per les quals es regula el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de
l’Administració parlamentària (BOPIB núm. 52, de 23 de juny

D’acord amb l’article 13.7 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears per a l’ accés al cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears s’exigeix que els aspirants
estiguin en possessió del títol de graduat en ensenyament
secundari obligatori o del corresponent al cicle formatiu de
grau mitjà de formació professional o equivalent.
Les funcions bàsiques que acompleixen els membres del cos
d'uixers de la cambra, són les següents:
• Tasques de vigilància i de custòdia a l'interior dels edificis
compartides amb el servei de seguretat.
• Tasques de reprografia.
• Transport i distribució de documents, impresos, objectes i
d'altres similars, tant internament com externament.
• Atenció de la centraleta de telèfons.
• Prestació de serveis adequats a la naturalesa de les seves
funcions en arxiu, biblioteca o magatzem.
• Atén les instruccions rebudes del Cap de l'Àrea de
Comunicació i Relacions Externes en els actes
protocol·laris que s'organitzin a la cambra.
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Conducció dels vehicles oficials, si n'és el cas, quan
aquestes funcions no puguin ésser desenvolupades pels
xofers de la cambra.
Atenció als serveis de manteniment del Parlament,
calefacció, fusteria, electricitat i altres similars, donant
compte als Serveis Tècnics de les anomalies observades.
Atenció al servei de begudes i de bar.
Transport, col·locació i redistribució dels mobles a l'interior
dels edificis.
Les funcions relatives a la conducció dels vehicles oficials,
servei de manteniment, reprografia i telèfons, s'exerciran
per uixers especialistes (xofers, telefonista, etc.) i, en cas
necessari, per qualsevol membre del cos d'uixers,
degudament capacitat.

3. Sol·licituds
Les persones interessades a participar en el procediment
selectiu han de presentar una sol·licitud en el termini de vint
dies naturals comptadors a partir de l’endemà que s’hagi
publicat aquesta convocatòria en el BOPIB.
Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el
cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la
personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b) Una còpia acarada del títol que s’exigeix a la
convocatòria.
c) Una declaració responsable de les persones aspirants que
compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques
i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les
funcions del cos a què correspon la borsa específica d’uixers.
d) Coneixements orals i escrits de català del nivell B2: una
còpia compulsada de certificat expedit per l’Escola Balear
d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan
competent de la conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.
Resolució de Presidència per la qual es convoquen les proves
selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears.
e) La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb
el Parlament de les Illes Balears.
f) La indicació d’una adreça de correu electrònic als efectes
de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació
del procediment del concurs, sempre que la persona interessada
disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi
expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a
aquest efecte.

4. Admissió de les persones aspirants
4.1. Una vegada finit el termini de presentació d’instàncies i
comprovada la documentació relativa als requisits per
participar en el procediment que han presentat les persones
interessades, l’Oficialia Major publicarà la resolució per la qual
s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, en els
taulers d’anuncis de la Cambra i a la pàgina web del Parlament
de les Illes Balears (www.parlamentib.es). S’hi farà constar el
nom, cognoms o núm. de DNI.
4.2. A fi d’evitar errors i, si se’n produeixen, de possibilitar-ne
l’esmena dins del termini establert i en la forma escaient, les
persones aspirants han de comprovar que no figuren en la
relació de persones excloses i que, a més, consten en la llista de
persones admeses.
4.3. Les persones aspirants excloses o admeses disposaran d’un
termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà que
s’hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar
el document que sigui preceptiu. En la publicació d’aquesta
resolució se’ls ha d’advertir que l’administració parlamentària
considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen
el requeriment.
4.4. Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i
en el termini màxim d’un mes, el tribunal resoldrà les
reclamacions que s’hagin pogut presentar, si n’hi havia, i
dictarà la corresponent resolució per la qual s’aprova la llista
definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució
s’ha de fer pública al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i als
taulers d’anuncis de la cambra. En aquesta llista s’inclourà el
lloc, la data i l’hora de celebració del primer exercici de la
prova selectiva.
4.5. Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur
consentiment al tractament de les dades personals necessàries
per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de
tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa
vigent, i autoritzen al Parlament a adreçar-se directament a les
entitats, els òrgans de l’Administració, les institucions, les
empreses o les editorials per a demanar-los la validació o
l’autenticació dels documents aportats, ja sigui en forma digital
o en paper, com a justificants del compliment dels requisits o
dels mèrits al·legats.
5. Acreditació dels mèrits
5.1. Els mèrits que al·leguin les persones candidates s’han
d’acreditar mitjançant la presentació de l’original o de la còpia
compulsada de la documentació següent:
a) Experiència professional.

g) La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen
en la forma que estableix la base 5 d’aquesta convocatòria. No
es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació
de la documentació corresponent dins del termini de
presentació de sol·licituds.
h) Una còpia acarada del carnet de conduir.

•

Serveis prestats a l’administració pública (incloses les
entitats autònomes). Aquest mèrit s’ha d’acreditar
documentalment de la manera següent: en el cas de
serveis prestats a l’administració parlamentària, aquesta
ha d’expedir d’ofici un certificat que acrediti els que
consten en el Registre de Personal del departament de
Recursos Humans del Parlament de les Illes Balears.
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Aquest certificat s’ha d’incorporar d’ofici en l’expedient
de valoració de mèrits de la persona aspirant.
En el cas de serveis prestats en altres administracions
públiques, juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar el
document acreditatiu d’haver sol·licitat aquest certificat
a l’administració que correspongui. Únicament s’han de
valorar els certificats que hagin tengut entrada al
registre del Parlament dins del termini de presentació de
sol·licituds o dins del termini d’esmena a la llista
provisional de persones admeses i excloses del
procediment.
•

Treballs en entitats públiques empresarials (entitats de
dret públic sotmeses al dret privat), consorcis,
fundacions del sector públic, empreses societàries del
sector públic i empreses privades: el certificat de la vida
laboral (expedit per la Tresoreria General de la
Seguretat Social o l’òrgan equivalent d’altres països de
la Unió Europea) i l’acreditació de la categoria i de les
funcions fetes mitjançant el contracte laboral o un
certificat de l’empresa, del consorci o de la fundació
corresponent, o d’una altra manera en que quedin
acreditades la categoria i les funcions que s’han exercit.
En el cas que la documentació acreditativa s’hagi emès
en llengua estrangera perquè es pugui valorar com a
mèrit, la persona interessada n’ha de presentar una
traducció jurada.

b) Coneixements orals i escrits de català: una còpia
compulsada de certificats expedits per l’EBAP o expedits o
homologats per l’òrgan competent de la conselleria de
Participació, Transparència i Cultura.
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exercicis hauran d’haver transcorregut, com a mínim, 3 dies
hàbils.
6.2. Després de la correcció de la primera prova, es publicarà
al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes
Balears (www.parlamentib.es) la qualificació dels aspirants
amb les puntuacions obtingudes, juntament amb les dates i el
lloc de realització de la segona prova. Els aspirants disposaran
de 2 dies hàbils, comptadors des de la data de publicació al
tauler d’anuncis de les puntuacions de cada prova, per efectuar
les reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de resoldre en
un termini màxim de 7 dies hàbils.
6.3. El tribunal, un cop finalitzada la fase selectiva esmentada,
es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop calculats
els mèrits, es publicarà al tauler d’anuncis de la cambra i a la
pàgina web del Parlament de les Illes Balears
(www.parlamentib.es) la proposta provisional de valoració dels
mèrits. A la vista d’aquesta proposta els aspirants podran
formular les reclamacions i al·legacions que estimin oportunes
en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir del següent
al de la data d’exposició pública de la proposta provisional. Un
cop examinades aquestes, el tribunal publicarà al tauler
d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears
(www.parlamentib.es) la proposta definitiva en relació amb la
valoració final dels punts de la fase de concurs.
6.4. La fase selectiva de caràcter obligatori i eliminatori es
valorarà fins a un màxim de 80 dels 100 punts de la puntuació
global i consistirà en la realització de dues proves, de caràcter
eliminatori i que s’indiquen a continuació:
a) Primera prova

c) Titulació acadèmica: una còpia compulsada del títol
(anvers i revers).
d) Cursos, seminaris, estudis, etc.: una còpia compulsada
dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s’han
dut a terme, amb expressió del nombre d’hores de durada de
l’acció formativa.
5.2. Els mèrits s’han d’acreditar amb referència a la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
5.3. Les persones candidates han de presentar tots els
documents acreditatius dels seus mèrits ordenats per apartats
del barem de mèrits i numerats correlativament.
5.4. La documentació acreditativa de tots els mèrits ha de
presentar-se juntament amb la sol·licitud, llevat del certificat
acreditatiu dels serveis prestats en altres administracions
públiques, el qual, sempre que s’hagi presentat la sol·licitud per
expedir-lo amb la sol·licitud de participació en el concurs, es
pot presentar dins del termini d’esmena a la llista provisional
de persones admeses i excloses del procediment.
6. Desenvolupament de les proves i del concurs de mèrits
6.1. El Tribunal determinarà el dia, lloc i hora de començament
de la prova que es farà públic al tauler d’anuncis i a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es).
El primer exercici de la prova selectiva serà convocat amb 5
dies hàbils d’antelació, com a mínim. Entre cadascun dels

La primera prova, de caràcter obligatori i eliminatori,
consisteix a respondre un qüestionari de quaranta preguntes
més dues de reserva, amb tres respostes alternatives, de les
quals només una és correcta, sobre el contingut del temari
d’aquesta convocatòria, que figura en l’annex IV.
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no
es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta
una tercera part del valor d’una resposta encertada. Per a
calcular la puntuació de la primera prova s’aplica la fórmula
següent:
(A - E/3) x P
Q = ----------------N
Q = qualificació resultant
A = nombre d’encerts
E = nombre d’errors
N = nombre de preguntes
P = puntuació màxima de la prova
El test que hauran de respondre les persones aspirants es
designarà per sorteig públic entre un mínim de tres alternatives
diferents.
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 90
minuts.
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La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La
puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada
i garantint l’anonimat.
El qüestionari proposat pel Tribunal constarà de 42
preguntes. Les 40 primeres seran ordinàries i avaluables, i les
2 darreres seran de reserva. En el supòsit que el Tribunal hagi
d’anul·lar una o algunes preguntes ordinàries, establirà en el
mateix acord, la substitució, a l’efecte de la seva avaluació, de
les anul·lades per altres tantes de reserva, d’acord amb l’ordre
en què figuren en el qüestionari.
En cas que, duta a terme l’operació anterior, el Tribunal
acordi l’anul·lació d’alguna pregunta més, perquè s’ha detectat
d’ofici algun error manifest durant la realització de l’exercici
o perquè aquest es detecti com a conseqüència de les
al·legacions que posteriorment es presentin, s’ajustarà el valor
de cada pregunta per tal que la puntuació màxima sigui de 10
punts.
b) Segona prova
La segona prova de caràcter obligatori i eliminatori
consistirà en resoldre per escrit quatre supòsits pràctics d’entre
cinc alternatives possibles que proposarà el tribunal en sobres
tancats i per sorteig públic. L’exercici versarà sobre les
matèries contingudes a l’Annex IV. Els temps màxim per
desenvolupar l’exercici serà de 90 minuts. L’objectiu d’aquesta
part de l’exercici és apreciar la capacitat dels aspirants per dur
a terme les tasques pròpies del cos d’uixers. Per aquest motiu,
el tribunal valorarà, entre d’altres factors, els coneixements
sobre els supòsits desenvolupats, l’anàlisi i resolució de
problemes, la determinació de les prioritats i organització, el
treball en equip, la claredat i l’ordre de les idees, la qualitat en
l’expressió escrita, la sistemàtica, el raciocini, la correcta
formulació de conclusions i la capacitat per resoldre els dubtes
plantejats. Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts.
La qualificació final d’aquesta fase selectiva vendrà
determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en
ambdues proves, i serà necessari haver obtingut un mínim de 5
punts a cadascuna.
La qualificació final de cada una de les dues proves
selectives resultarà de la mitjana aritmètica de la puntuació dels
membres del Tribunal qualificador.
6.5. El concurs de mèrits no tendrà caràcter eliminatori i es
realitzarà un cop s’hagi corregit l’exercici pràctic. Un cop fet
el barem dels mèrits, es publicarà al tauler d’anuncis i a la
pàgina web del Parlament de les Illes Balears la llista
provisional amb les puntuacions obtingudes; des de la data de
publicació els aspirants disposen de 2 dies hàbils per efectuar
les reclamacions. Fetes aquestes, si n’és el cas, el tribunal
aprovarà la puntuació final del concurs de mèrits que es
publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de
les Illes Balears.
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 20 punts
sobre els 100 punts de la nota global (10 punts en relació a la
formació i altres, i 10 punts en relació a l’experiència
professional), tot d’acord amb l’annex II.

7. Òrgan de selecció
Els òrgans de selecció són els encarregats de dur a terme els
procediments selectius.
El tribunal es constituirà dins dels quinze dies hàbils
següents al de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, amb convocatòria prèvia dels membres titulars i
suplents per part del president o la presidenta d’aquest. El
funcionament de l’òrgan de selecció seguirà els criteris
següents:
a) L’òrgan encarregat de la selecció és el tribunal
qualificador que figura en l’annex III, d’acord amb els criteris
que estableix l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.
b) D’acord amb l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears el Tribunal qualificador estarà
constituït per, com a mínim, tres persones com a membres
titulars i pel mateix nombre de persones com a suplents,
nomenades per la Mesa del Parlament. A la sessió constitutiva,
les persones que són membres de l’òrgan de selecció han de
designar un secretari o una secretària, d’entre les persones que
en són vocals.
c) Les persones que són membres del tribunal s’han
d’abstenir d’intervenir en el procés i ho han de notificar a
l’autoritat que els va nomenar, quan incorrin les circumstàncies
que preveu l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic del Sector Públic. En la sessió constitutiva, el
President o la Presidenta del Tribunal sol·licitarà als membres,
titulars i suplents, la declaració expressa de no trobar-se
sotmesos a les circumstàncies previstes als articles 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic. L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal se
substanciaran d’acord amb el que disposen els articles
anteriors.
d) El tribunal qualificador haurà de constituir-se i actuar
amb la presència de la majoria absoluta dels seus membres,
essent necessària la presència del president o presidenta i
secretària o secretari, o qui els o les substitueixi,
respectivament. Les seves resolucions s’adoptaran per majoria.
e) Als efectes de notificacions e incidències, el tribunal
tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears.
f) Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se en
la interpretació i l’aplicació de les bases de la convocatòria,
així com el que s’ha de fer en els casos no prevists, seran
resolts o resoltes pel tribunal.
g) El tribunal qualificador pot acordar, si ho considera
convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu
però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la
valoració dels aspirants en les proves o els exercicis que
estimin pertinents mentre durin les proves. Els assessors s’han
de limitar a prestar col·laboració en llurs especialitats
tècniques.
h) Hi podrà assistir un membre de la junta de personal amb
veu però sense vot.
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i) De totes les reunions i les sessions del Tribunal
qualificador s’aixecarà la corresponent acta per part del
secretari, la qual, signada pels membres assistents, s’adjuntarà
a l’expedient.

1477

a) Acreditar més temps de serveis prestats com a personal
funcionari interí o de carrera o com a personal laboral en
l’Administració del Parlament de les Illes Balears.
b) Ser major de 45 anys.

j) Els membres del tribunal han de desenvolupar les tasques
següents:
• Corregir i qualificar les proves previstes a les bases de la
convocatòria. Els exercicis seran qualificats per cadascun
dels membres del Tribunal i la qualificació final serà la
mitjana aritmètica de les notes obtingudes.
• Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones
aspirants, en la forma que estableixen les bases de la
convocatòria.
• Requerir les persones aspirants sempre que observin
defectes de forma en l’acreditació dels mèrits o bé quan
necessitin un aclariment d’alguns dels mèrits que s’han
acreditat dins del termini i en la forma escaient, perquè els
esmenin o aclareixin.
• Revisar la valoració dels mèrits d’acord amb les
al·legacions que les persones interessades presentin dins del
termini i en la forma escaient.
• Elevar la llista definitiva de persones valorades, avaluades
i ordenades d’acord amb la puntuació que han obtingut a la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, per a què dicti una
resolució amb els aspirants que hagin superat les proves,
ordenats per la puntuació que hagin obtingut.
8. Publicació dels resultats
8.1. Les qualificacions de les proves, en la fase de selecció, i la
valoració dels mèrits, en la fase de concurs, s’han de fer
públiques, als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la
Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, al tauler
d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera
feta la notificació pertinent als interessats i s’inicia el còmput
dels terminis a l’efecte de la presentació de recursos.
8.2. El tribunal, un cop estimades o desestimades les
al·legacions presentades, ha de fer pública la valoració
definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de
concurs, juntament amb la puntuació total de la fase d’oposició
i la puntuació global que els aspirants hagin obtingut en el
concurs oposició, que es determina sumant les qualificacions de
les dues fases.
8.3. La puntuació total que obtenen els aspirants en el concurs
oposició, determina els que formen part de la borsa.

c) Tenir més càrregues familiars.
d) Ser una dona víctima de violència de gènere.
Si finalment persisteix l’empat, s’ha de dur a terme un
sorteig.
10. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa
10.1. El termini per a la resolució de la constitució de la borsa
d’uixers és de 3 mesos a partir del dia en què finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds.
10.2. El tribunal qualificador ha d’elaborar una llista definitiva
general de totes les persones aspirants que formen part de la
borsa, per ordre de la puntuació obtinguda, la qual s’ha
d’elevar a la Mesa del Parlament perquè dicti la resolució de
creació de la borsa.
10.3. La resolució de creació de la borsa s’ha de fer pública en
el tauler d’anuncis del Parlament de les Illes Balears, en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i en la web
de la Institució parlamentària, amb indicació de totes les
persones integrants i l’ordre de prelació segons la puntuació
obtinguda.
11. Notificacions
D’acord amb els articles 40.2 i 45.1.b) de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, atès que es tracta d’un procediment
de concurrència competitiva, els actes administratius que
integren el procediment de concurs i s’hagin de notificar a les
persones interessades, així com els de qualsevol procediment
que se’n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de
qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial), en
comptes de notificar-se han de publicar-se on indiqui la
convocatòria del procediment. En aquest cas, els mitjans on
s’efectuaran les publicacions seran els taulers d’anuncis del
Parlament de les Illes Balears i a la pàgina web del Parlament.
Tot això sense perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
12. Adjudicació

8.4. La proposta del tribunal s’ha de fer pública al tauler
d’anuncis del Parlament i a la pàgina web. Amb aquesta
publicació es considera feta la notificació pertinent als
interessats.
9. Desempats
9.1. L’ordre de prelació en la borsa el determina la qualificació
obtinguda en la fase d’oposició i en la fase de concurs amb la
valoració dels mèrits.
9.2. En cas que es produeixin empats, s’han de resoldre atenent
successivament els criteris següents:

12.1. Quan hi hagi una vacant en el cos d’uixers, si fa falta
proveir-la, o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la
normativa vigent, es pot nomenar una persona funcionaria
interina, s’ha d’oferir un lloc, en la forma que estableix la
convocatòria, a les persones incloses en la borsa que es trobin
en la situació de disponible, d’acord amb l’ordre de prelació,
sempre que compleixin els requisits que exigeix la relació de
llocs de treball per ocupar-lo.
12.2. Si hi ha més d’un lloc per cobrir de les mateixes
característiques, es pot oferir de manera simultània i col·lectiva
a tantes persones candidates en situació de disponible en la
borsa com es consideri necessari per atendre les peticions de
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cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s’han
d’adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones
aspirants de la borsa que n’hagin manifestat la conformitat.
12.3. S’ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui
a través de qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la
recepció per la persona interessada o el seu representant.
S’utilitzarà, en primera instància, la tramesa d’un avís a
l’adreça de correu electrònic de la persona interessada i que
prèviament aquesta hagi comunicat; en segona instància, carta
certificada amb justificant de recepció; i, en darrer cas, burofax,
tot i que la persona podrà fer constar a l’administració
parlamentària l’ús d’un altre sistema de comunicació. La
persona interessada ha de manifestar la conformitat amb
l’oferta de treball en el termini de dos dies, un dia en cas
d’urgència i la seva disposició a incorporar-se en el termini que
indiqui el departament de Recursos Humans.

14. Reincorporació a la borsa
El personal funcionari interí que cessi en el lloc de treball,
llevat que sigui com a conseqüència de renúncia voluntària,
s’ha d’incorporar automàticament a la borsa de la qual formi
part en el lloc que li correspongui d’acord amb la puntuació
obtinguda en el moment en què es va formar.
15. Situació de les persones aspirants
15.1. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no
disponible en la borsa, no se li ha d’oferir cap lloc de treball
corresponent al mateix cos.
15.2. Estan en la situació de disponible la resta de persones
aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se’ls ha de
comunicar l’oferta d’un lloc de treball d’acord amb la seva
posició en la borsa.

13. Renúncia i motius d’exclusió de la borsa
16. Vigència de la borsa
13.1. Si la persona interessada no manifesta la conformitat amb
la proposta de nomenament en el termini esmentat en el punt
anterior i la disposició a incorporar-se en el termini que indiqui
el departament de Recursos Humans, es considera que renuncia
a ocupar el lloc de treball.
13.2. A les persones aspirants que renunciïn de manera
expressa o tàcita, se les ha d’excloure de la borsa de treball,
llevat que al·leguin, en el termini que estableix el punt 1
d’aquesta base per manifestar la conformitat, la concurrència
d’alguna de les circumstàncies següents, que s’han de justificar
documentalment dins els tres dies hàbils següents:
a) Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat,
d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi
el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per
a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.
b) Estar en situació de servei actiu en el moment de l’oferta.
c) Patir malaltia o estar en procés de recuperació de malaltia
o accident, justificant-se mitjançant la presentació de l’oportú
informe mèdic.
d) Mort d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat,
amb un límit temporal de cinc dies.
e) Víctimes de violència de gènere en els termes establerts
en l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,
mentre aquesta duri.
Aquests motius no suposaran la baixa de la borsa.
En tots aquests casos, s’haurà d’aportar el corresponent
justificant en un termini no superior de 5 dies hàbils i el rebuig
o la sol·licitud quedaran pendent de justificació durant aquest
temps. Un cop justificat romandrà en situació de no disponible
fins que finalitzin les causes al·legades. En aquests casos el
Departament de Recursos Humans tornarà a activar la persona
afectada com a personal disponible sense perdre la seva posició
en la borsa d’interins.

La borsa de personal funcionari interí té una vigència
màxima de tres anys des que es publica al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. Un cop que hagi transcorregut
aquest període de temps la borsa perd la vigència i no es pot
reactivar. Transcorreguts aquests tres anys i en el cas d’un
supòsit d’urgent necessitat, es podran convocar noves borses
per cobrir les places vacants que, de forma extraordinària,
poguessin sorgir.
17. Règim d’impugnacions i al·legacions
17.1. Contra aquestes bases i les resolucions definitives de
l’òrgan convocant, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o
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 a comptar de
l’endemà d’haver estat publicades o notificades.
17.2. Contra els actes de tràmit de l’Oficialia Major i del
tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar un
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats al
tauler d’anuncis del Parlament, segons el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
17.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la
base 17.2, els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden
formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè
siguin considerades en el moment de fer-se pública la puntuació
final del procés selectiu.
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a) Titulacions acadèmiques

Annex II
Barem de mèrits
1. Experiència professional
a) Serveis prestats en una empresa privada exercint funcions
que per la seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues
a les del cos, escala i especialitat de la borsa: 0,05 punts per
mes, fins a un màxim de 5 punts.

Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques
(inclosos els cursos de postgrau) el caràcter oficial o
l’equivalència de les quals hagi reconegut i hagi establert el
Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com els
títols propis de grau i els títols propis de postgrau de les
universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments
propis.

b) Serveis prestats en una empresa pública societària
exercint funcions que per la seva naturalesa o contingut tècnic
siguin anàlogues a les del cos, escala i especialitat de la borsa
que es convoca: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 5
punts.

•

c) Serveis prestats en entitats de dret públic sotmeses amb
caràcter general al dret privat, o en consorcis del sector públic,
o en fundacions del sector públic, exercint funcions que per la
seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les del
cos, escala, i especialitat si escau, de la borsa que es convoca:
0,06 punts per mes, fins a un màxim de 7 punts.

•

d) Serveis prestats en qualsevol administració pública,
sempre que estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 70/1978,
de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en
l’administració pública, exercint funcions que per la seva
naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les del cos,
escala i especialitat de la borsa: 0,07 punts per mes, fins a un
màxim de 10 punts, excepte els serveis prestats als organismes
públics que es regeixen en general pel dret privat, que s’han de
valorar d’acord amb el que disposa l’apartat anterior.

•

•

•

•
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 10 punts.
2. Coneixements orals i escrits de català
S’han de valorar els certificats relacionats amb els tipus de
coneixements següents:
• Nivell C1 (abans nivell C) o equivalent: 1 punt
• Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts
• Nivell LA, de coneixements de llenguatge administratiu
(abans nivell E): 0,5 punts
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•

Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle
universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o
equivalent: 2 punts.
Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura
universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o equivalent: 1,5 punts.
Per cada titulació acadèmica de tècnic superior de formació
professional, de batxillerat, o equivalent: 1 punt.
Màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols
propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert
universitari, i curs d’actualització universitària) es valoren
a raó de 0,050 punts per cada crèdit LRU (sistema de
valoració dels ensenyaments introduït pel Reial decret
1497/1987, de 27 de novembre), o per cada 10 hores
lectives, i a raó de 0,125 punts per cada crèdit ECTS
(sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25
hores lectives, amb un màxim de 2 punts.
En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau
no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits
LRU o ECTS, s’entén que els crèdits són LRU i s’han de
computar, d’acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,050
punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives.
No s’han de tenir en compte com a mèrit els títols de màster
que habilitin per a l’exercici de la professió que, si n’és el
cas, sigui objecte de la convocatòria, i en el supòsit de
presentar el títol de grau, atès que, en els esmentats casos,
n’és un requisit.
La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es poden
valorar els de nivell inferior o el del primer cicle necessaris
per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctorat,
màster oficial o títol propi de postgrau, en què sí que es pot
valorar la llicenciatura o l’equivalent.
La valoració màxima d’aquest apartat és de 3 punts.

S’ha de valorar només el certificat que correspongui al
nivell més alt que aporta la persona interessada, sempre que
sigui superior al que constitueix un requisit per participar en la
borsa a la qual opta, tret del certificat de coneixements de
llenguatge administratiu (la puntuació del qual es pot acumular
a la de l’altre certificat que s’acredita).
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2,5 punts.
3. Mèrits acadèmics
Preferentment s’han de valorar les titulacions acadèmiques
o la docència dels estudis acadèmics que estan directament
relacionades amb les funcions del cos, l’escala i l’especialitat,
si escau, objecte de la convocatòria, i sempre que siguin
diferents de la titulació que s’exigeix com a requisit per
participar-hi. Per tant, no s’han de valorar com a mèrit els
estudis que són una passa prèvia i necessària per cursar els
estudis que es valoren o que constitueixen el requisit per
participar en la convocatòria.

b) Docència impartida d’estudis acadèmics
Es valora la docència impartida d’estudis acadèmics oficials
de les titulacions incloses en la lletra a) d’aquest apartat, així
com dels ensenyaments propis de les universitats espanyoles:
• Per cada crèdit LRU o, si n’és el cas, per cada 10 hores de
docència: 0,15 punts.
• Per cada crèdit ECTS o, si n’és el cas, per cada 25 hores de
docència: 0,375 punts.
En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s’ha d’entendre
que són LRU i s’han de computar, d’acord amb el paràgraf
anterior, a raó de 0,15 punts per cada crèdit o per cada 10 hores
de docència.
La docència d’una mateixa matèria o contingut només s’ha
de valorar una vegada.
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La valoració màxima d’aquest apartat 3 b) és d’ 1 punt.
4. Formació
a) Cursos
Per valorar els cursos de formació i de perfeccionament cal
atenir-se als criteris següents:
1. S’inclouen els cursos que s’imparteixen en el marc dels
acords de formació contínua amb l’Administració, sigui quin
sigui el promotor del curs i els cursos oferts pel Parlament de
les Illes Balears.
2. S’inclouen els cursos el promotor dels quals sigui una
administració pública o que estiguin homologats per una escola
d’administració pública.
3. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació
ocupacional que imparteix o promou el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears (SOIB), i altres entitats o organismes locals,
autonòmics o estatals amb competències en matèria de
formació ocupacional.
4. Els cursos de l’àrea juridicoadministrativa, els de l’àrea de
qualitat (gestió de persones i gestió de l’organització), els
d’igualtat de gènere, els d’aplicacions d’informàtica per a
usuaris (Open Office, Microsoft Office, correu electrònic i
Internet) i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals s’han de
valorar en qualsevol cas. A aquest efecte, s’ha de considerar
que les primeres 30 hores de qualsevol curs de prevenció de
riscs laborals es corresponen amb el curs bàsic.

Això no obstant, la valoració dels cursos d’aplicacions
d’informàtica per a usuaris que indica el punt 4 a) ha de ser
la següent:
• Nivell bàsic: 0,1 punts
• Nivell intermedi: 0,2 punts
• Nivell superior: 0,3 punts
En el cas que els certificats no indiquin el nivell, la
valoració ha de ser la següent:
• Cursos de durada de 10 a 19 hores: 0,1 punts
• Cursos de durada de 20 a 29 hores: 0,2 punts
• Cursos de durada de 30 hores o més: 0,3 punts
Només s’ha de valorar el nivell més alt o el certificat de
més hores de cadascuna de les aplicacions.
La resta dels cursos d’informàtica s’han de valorar amb
els criteris generals de puntuació, si estan relacionats amb
les funcions del cos i de l’ escala o l’especialitat
corresponents a la borsa a la qual s’opta.
7.2 Cursos impartits:
Haver impartit cursos s’ha de valorar a raó de 0,10
punts per cada crèdit CFC o LRU, equivalent cada crèdit a
10 hores de durada, i 0,25 punts per cada crèdit ECTS,
equivalent a 25 hores de durada. Si no se n’especifica la
durada, s’ha de valorar amb 0,05 punts.
En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracta de crèdits LRU, CFC o ECTS, s’ha
d’entendre que són LRU i s’han de computar, d’acord amb
el paràgraf anterior, a raó de 0,10 punts per cada crèdit o
per cada 10 hores de docència.
8. Puntuació màxima:
•

5. Els altres cursos no inclosos en el punt 4 s’han de valorar
quan el contingut està directament relacionat amb les funcions
del cos, l’escala o l’especialitat corresponent a la borsa a la
qual s’opta.
6. En tots els casos s’han de valorar una sola vegada les accions
formatives relatives a un mateix contingut o a un mateix
programa, encara que se n’hagi repetit la participació.
7. La valoració dels cursos és la següent:
7.1 Cursos rebuts:
I. Cursos amb certificat d’aprofitament: 0,05 punts per cada
crèdit CFC (Comissió de Formació Contínua) o LRU,
equivalent a 10 hores de durada, i 0,125 punts per cada
crèdit ECTS, equivalent a 25 hores de durada. Si no se
n’especifica la durada, s’ha de valorar amb 0,025 punts.
En el supòsit que el diploma o el certificat no indiquin
els crèdits o no s’especifiqui si es tracten de crèdits LRU,
CFC o ECTS, s’entén que són LRU i s’han de computar,
d’acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,05 punts per
cada crèdit o per cada 10 hores lectives. En el supòsit que
figurin simultàniament crèdits i hores, cal atenir-se als
crèdits.
II. Cursos amb certificat d’assistència: 0,03 punts per cada
10 hores, o proporcionalment en cas de durada inferior. Si
no se n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,015
punts.

•
•

Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 4 (cursos de les àrees
juridicoadministrativa, qualitat, igualtat de gènere,
aplicacions d’informàtica i el curs bàsic de prevenció de
riscs laborals): 2 punts.
Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 5 (directament
relacionats amb les funcions del cos, l’escala o
l’especialitat): 5 punts.

La valoració màxima d’aquest apartat 4 a) (Cursos) és de 8
punts.
b) Altres accions formatives
S’han de valorar els diplomes, els títols oficials o els
certificats expedits per centres o organismes del mateix
caràcter, referits a seminaris, congressos i jornades, relacionats
amb les funcions del cos, de l’escala o de l’especialitat de la
borsa sol·licitada: 0,03 punts per cada 10hores, o
proporcionalment en cas de durada inferior a 10 hores. Si no se
n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,015 punts.
La impartició de conferències en aquests seminaris,
congressos i jornades: 0,10 punts per cada 10 hores, o
proporcionalment en cas de durada inferior a 10 hores. Si no se
n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,05 punts. En
aquest apartat s’han de tenir en compte els criteris generals
esmentats en l’apartat 4 a) (cursos).
El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat
4 b) (altres accions formatives) és d’1 punt.
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c) Coneixement de llengües estrangeres
1. L’Estatut de personal al servei del Parlament de les Illes
Balears: organigrama, òrgans competents en matèria de
personal. Jornada de treball, permisos i vacances.

Marc comú europeu
Puntuació
A1: 0,50 punts.
A2: 1 punt.
B1: 1,25 punts.
B2: 1,50 punts.
C1: 1,75 punts.
C2: 2,00 punts.

2. L’organització del Parlament. La presidència. La Mesa. Els
grups parlamentaris. La Junta de Portaveus. Les comissions. El
Ple. La Diputació Permanent.
3. El funcionament del Parlament: la convocatòria de les
sessions, les sessions, els debats i les votacions.

Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’un mateix
idioma, només s’ha de valorar aquell que acredita un nivell de
coneixement superior.
Només s’han de valorar els nivells superiors a aquell que es
demana com a requisit.
Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els
criteris indicats.
Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que s’hi
ha d’atorgar, es podrà sol·licitar informe a l’EBAP, EOI o
òrgan o entitat administrativa que pertoqui d’acord amb la
normativa vigent en matèria de llengües de la Unió Europea i/o
de l’Estat Espanyol.
El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat
és de 2 punts.
5. Publicacions
5.1. Es valoren les publicacions amb ISBN o ISSN sobre
estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o
professionals sobre matèries o temes relacionats directament
amb les funcions de les places de la borsa sol·licitada, d’acord
amb els criteris que s’expressen a continuació:
a) Per articles en revistes i publicacions periòdiques: 0,02
punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.

4. La informació al públic en relació amb els serveis del
Parlament de les Illes Balears. Drets dels administrats.
Relacions amb els usuaris i visitants.
5. La comunicació telefònica com a projecció de la positiva
imatge del Parlament de les Illes Balears. Coneixement,
utilització i atenció d’un servei telefònic. Actitud amb els
interlocutors en situacions difícils.
6. Utilització i manteniment bàsic de mitjans de comunicació
i màquines auxiliars d’oficina: centraleta de telèfons, fax,
fotocopiadores, enquadernadores, trituradores i altres
anàlogues.
7. Recepció i distribució interna i externa de documentació.
Franqueig, dipòsit, entrega, recollida i distribució de
correspondència. Encàrrecs oficials dins i fora del Parlament de
les Illes Balears.
8. Preparació de l’hemicicle i altres sales. Assistència pràctica
al president i membres de la Mesa. Control d’accés i
manteniment de l’ordre durant la celebració de les reunions
dels diferents òrgans del Parlament.
9. Mesures preventives i pautes d’actuació davant una
emergència. Prevenció d’incendis. Plans d’emergència i
evacuació. Primers auxilis. Nocions bàsiques de riscos laborals.
Manipulació de càrregues
10.

b) Per l’autoria de llibres o reculls normatius comentats o
edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,2 punts
per coautoria i 0,5 punts per autoria individual.

Les funcions dels uixers del Parlament: especialitats.

11.
Els actes protocol·laris més rellevants en el Parlament
de les Illes Balears. L’acompliment de la funció de l’uixer als
actes protocol·laris.

5.2. La puntuació màxima d’aquest apartat és d’1,5 punts.
Annex V
Model d’instància

Annex III
Tribunal qualificador
Dades personals
Membres titulars del tribunal
Presidenta: Aina Pilar Albertí i Cabot
Vocal 1: Jaume Albertí i Albertí
Vocal 2: Antoni Salamanca i Pericàs
Membres suplents del tribunal
President: Antoni Costa i Soler
Vocal 1: Albert Barceló i Crespí
Vocal 2: Alejandro Julià i Rigo
Annex IV
Temari

Nom i llinatges
Data de naixement
DNI
Domicili
Municipi
Província
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L’administració parlamentària no disposa de cap borsa
ordinària ni extraordinària vigent per a personal funcionari del
cos facultatiu tècnic especialitat informàtica.

Codi postal
Telèfon
Correu electrònic
Declara
1. Reunir totes les condicions requerides a la base segona de la
convocatòria publicada al BOPIB núm. 28 de dia 24 de gener
de 2020 per proveir una borsa d’uixers del Parlament de les
Illes Balears, per concurs-oposició, en torn lliure.
2. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, els certificats, els
títols i els documents corresponents per participar a la fase de
concurs de la present convocatòria.
3. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, el títol de graduat en
ESO, graduat escolar grau mitjà de FP, FP1 o equivalent.
4. Adjuntar còpia compulsada del certificat B2 o equivalent que
acredita el meu nivell de català.
5. Adjuntar còpia compulsada del carnet de conduir B
6. Adjuntar còpia compulsada del meu DNI o document
equivalent per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola.
Sol·licita
Ser admès o admesa a les corresponents proves selectives.
____________ , ___ de ___________ del 20___
Signatura

Sr. President del Parlament de les Illes Balears

Ordre de Publicació
E)
Resolució de Presidència per la qual es convoquen les
proves selectives i un concurs de mèrits per constituir una
borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat
informàtica.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juny de 2016, acordà d’aprovar les normes generals de
constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de
les Illes Balears. Aquestes es publicaren al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. 52 de 23 de juny de 2016.
L’article 3.2 d’aquestes normes generals estableix que quan
es preveu que una borsa es pot exhaurir abans de constituir-se’n
la nova pel procediment ordinari o no n’hi cap d’anterior que
disposi de persones aspirants i es prevegi la necessitat de cobrir
vacants, s’ha de fer una convocatòria pública de concurs de
mèrits o concurs de mèrits amb una prova o proves d’aptitud
per constituir una nova borsa amb les persones aspirants que
compleixin els requisits exigits per ocupar el lloc de feina
vacant.

L’article 4 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que:
"Són funcionaris interins els que, en virtut de nomenament
legal, ocupin provisionalment, per raons de necessitat o
d’urgència, llocs de feina vacants i dotats
pressupostàriament que corresponguin a places de
funcionaris, d’acord amb la relació de llocs de feina
pertinent."
De forma supletòria l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, estableix que és personal funcionari interí el que, en
virtut d’un nomenament legal, s’incorpora a l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant una
relació professional de caràcter temporal, regulada
estatutàriament i subjecta a dret públic, per dur a terme amb
caràcter temporal les funcions reservades al personal funcionari
de carrera.
Les circumstàncies que permeten nomenar personal
funcionari interí són les següents:
a) Ocupar llocs de treball vacants que corresponen a
personal funcionari mentre no es proveeixin reglamentàriament.
b) Substituir personal funcionari amb reserva de llocs de
treball o en situació de llicència, quan la durada d’aquesta
llicència ho requereixi.
c) Substituir la reducció de jornada del personal funcionari
quan les necessitats del servei ho requereixin. En aquest
supòsit, l’Administració pot establir que la relació funcionarial
interina sigui a temps parcial.
d) Desenvolupar programes temporals que responen a
necessitats no permanents de l’Administració.
e) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i
circumstàncies d’increment de l’activitat.
Aquest article també disposa que els procediments de
selecció d’aquest personal s’han d’establir reglamentàriament
i han de respectar els principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat
i de publicitat, i també han d’obeir a criteris de celeritat i
d’eficiència.
L’article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, recull els mateixos supòsits que
permeten el nomenament de personal funcionari que preveu la
llei autonòmica i ,a més, estableix un termini màxim de sis
mesos dins un període de dotze per a la modalitat d’interinitat
per excés o acumulació de tasques.
En el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
núm. 52 de 23 de juny de 2016, es va publicar l’acord de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, pel qual s’aproven les
normes generals de constitució de borses de funcionaris interins
del Parlament de les Illes Balears. L’article 3 de les normes
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esmentades indica que les borses de personal funcionari interí
s’han de formar mitjançant els procediments següents:
a) Procediment ordinari
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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) Procediment extraordinari.
L’article 3.2 de les normes generals de constitució de borses
de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears
estableix que en cas que no hagi borses vigents per cobrir
determinats llocs de feina es podran constituir borses
específiques mitjançant un procediment abreujat de selecció
convocat a tal efecte (borses extraordinàries) mitjançant un
concurs de mèrits, o concurs de mèrits amb una prova o unes
proves d’aptitud respectant els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat. S’ha de fer una convocatòria pública de
concurs o concurs de mèrits amb una prova o unes proves
d’aptitud per constituir una nova borsa amb les persones
aspirants que compleixin els requisits que s’exigeixen per
ocupar els llocs de treball vacant. Aquestes persones han de ser
ordenades dins la borsa d’acord amb el barem que s’estableixi
en cada cas, el qual pot incloure els mèrits que fixa l’article 3.5.
D’acord amb l’article 1.2 de les normes generals de
constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de
les Illes Balears, serà la Mesa del Parlament la que acordi la
necessitat que es constitueixi una borsa d’interins.
Per tots aquests motius, la Mesa del Parlament, en sessió de
dia 23 de gener de 2020, atesa la necessitat i la urgència per
ocupar llocs de treball vacants que corresponen a personal
funcionari mentre no es proveeixin reglamentàriament i atendre
amb eficàcia i eficiència les tasques pròpies del cos facultatiu
tècnic especialitat informàtica, acorda d’aprovar la
convocatòria pública per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
facultatiu tècnic especialitat informàtica del Parlament de les
Illes Balears.
Per aquests motius, d’acord amb la Mesa i oïda la Junta
Personal, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la convocatòria de proves selectives i un concurs de
mèrits per constituir una borsa extraordinària per cobrir amb
caràcter d’interinitat places vacants del cos facultatiu tècnic,
especialitat informàtica del Parlament de les Illes Balears.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que
s’adjunten com a annex I d’aquesta Resolució i d’acord amb el
barem de mèrits que especifica l’annex II.
3. Designar els membres de l’òrgan de selecció, que figuren a
l’annex III
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, en la pàgina web del Parlament
i en el tauler d’anuncis de la Institució.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:

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, mentre no hagi resolució expressa.
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 els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Palma, 23 de gener de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Annex I
Bases de la convocatòria
1. Normes generals
1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de
proves selectives i una valoració de mèrits per constituir una
borsa extraordinària d’aspirants per cobrir interinament llocs de
treball vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica
del Parlament de les Illes Balears del grup A, subgrup A2,
nivell 24, i complement específic de 1.091,98€.
1.2. El procediment de selecció dels aspirants s’ha d’efectuar
mitjançant la convocatòria pública d’una prova selectiva la qual
consistirà en respondre per escrit un qüestionari tipus test sobre
el temari que s’especifica a l’annex IV, la resolució d’uns
supòsits pràctics i la valoració dels mèrits establerts a l’annex
II d’aquesta convocatòria.
1.3. El procediment selectiu es regeix per les regles que
preveuen aquestes bases i pel que disposen les Normes generals
de constitució de borses de funcionaris interins del Parlament
de les Illes Balears per les quals es regula el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de
l’Administració parlamentària ( BOPIB núm. 52, de 23 de juny
de 2016 ). De forma supletòria s’aplicarà el Decret 30/2009, de
22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de
personal funcionari interí al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Llei 39/2015, d’1
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d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2. Requisits i condicions de les persones aspirants
Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals
han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos
en què, d’acord amb l’article 57 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es permeti l’accés a
l’ocupació pública.
b) Tenir 18 anys complerts i no haver arribat a l’edat de
jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de cap administració publica, dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució
judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se
inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a
sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat
i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques
necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què
correspon la borsa específica a la qual opten.
e) Acreditar els coneixements de la llengua catalana
corresponents al nivell B2.
D’acord amb l’article 13.4 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears per a l’ accés al Cos facultatiu
tècnic especialitat informàtica del Parlament de les Illes Balears
s’exigeix que els aspirants estiguin en possessió del títol
d’enginyer tècnic en informàtica o equivalent. S’ha de fer
constar que també hi podran accedir els aspirants que estiguin
en possessió el títol d’enginyer tècnic en telemàtica.
Les funcions principals que s’hauran d’acomplir son les
següents:
• Donar suport al tractament de la informació referida al
sistema que s’ha de mantenir arxivada de manera
permanent, així com les regles d’actualització.
• Control i seguiment d’avaries a l’entorn ofimàtic.
• Suport a usuaris i planificació i execució de plans de
formació per a usuaris.
• Desenvolupament i manteniment de les bases de dades
documentals.
• Control i manteniment de software de les estacions de
treball.
• Donar suport a les informacions produïdes pel sistema i les
regles d’obtenció.
3. Sol·licituds
Les persones interessades a participar en el procediment
selectiu han de presentar una sol·licitud en el termini de vint

dies naturals comptadors a partir de l’endemà que s’hagi
publicat aquesta convocatòria en el BOPIB.
Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el
cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la
personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b) Una còpia compulsada del títol que s’exigeix a la
convocatòria.
c) Una declaració responsable de les persones aspirants que
compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques
i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les
funcions del cos a què correspon la borsa específica de
facultatius tècnics especialitat informàtica.
d) Coneixements orals i escrits de català del nivell B2: una
còpia compulsada de certificat expedit per l’Escola Balear
d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan
competent de la conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.
e) La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb
el Parlament de les Illes Balears.
f) La indicació d’una adreça de correu electrònic als efectes
de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació
del procediment de concurs, sempre que la persona interessada
disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi
expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a
aquest efecte.
g) La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen
en la forma que estableix la base 5 d’aquesta convocatòria. No
es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació
de la documentació corresponent dins el termini de presentació
de sol·licituds.
4. Admissió de les persones aspirants
4.1. Una vegada finit el termini de presentació d’instàncies i
comprovada la documentació relativa als requisits per
participar en el procediment que han presentat les persones
interessades, l’Oficialia Major publicarà la resolució per la qual
s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, en els
taulers d’anuncis de la Cambra i a la pàgina web del Parlament
de les Illes Balears (www.parlamentib.es). S’hi farà constar el
nom, cognoms o núm. de DNI.
4.2. A fi d’evitar errors i, si se’n produeixen, de possibilitar-ne
l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les
persones aspirants han de comprovar que no figuren en la
relació de persones excloses i que, a més, consten en la llista de
persones admeses.
4.3. Les persones aspirants excloses o admeses disposaran d’un
termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà que
s’hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar
el document que sigui preceptiu. En la publicació d’aquesta
resolució se’ls ha d’advertir que l’administració parlamentària
considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen
el requeriment.
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4.4. Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i
en el termini màxim d’un mes, el tribunal resoldrà les
reclamacions que s’hagin pogut presentar, si n’hi havia, i
dictarà la corresponent resolució per la qual s’aprova la llista
definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució
s’ha de fer pública al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i als
taulers d’anuncis de la Cambra. En aquesta llista s’inclourà el
lloc, la data i l’hora de celebració de la primera part de la prova
selectiva.
4.5. Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur
consentiment al tractament de les dades personals necessàries
per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de
tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa
vigent, i autoritzen al parlament a adreçar-se directament a les
entitats, els òrgans de l’Administració, les institucions, les
empreses o les editorials per a demanar-los la validació o
l’autenticació dels documents aportats, ja sigui en forma digital
o en paper, com a justificants del compliment dels requisits o
dels mèrits al·legats.
5. Acreditació dels mèrits
5.1
Els mèrits que al·leguin les persones candidates s’han
d’acreditar mitjançant la presentació de l’original o de la còpia
compulsada de la documentació següent:

•

b) Coneixements orals i escrits de català: una còpia
compulsada de certificats expedits per l’EBAP o expedits o
homologats per l’òrgan competent de la conselleria de
Participació, Transparència i Cultura.
c) Titulació acadèmica: una còpia compulsada del títol
(anvers i revers).
d) Cursos, seminaris, estudis, etc.: una còpia compulsada
dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s’han
dut a terme, amb expressió del nombre d’hores de durada de
l’acció formativa.
5.2. Els mèrits s’han d’acreditar amb referència a la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
5.3. Les persones candidates han de presentar tots els
documents acreditatius dels seus mèrits ordenats per apartats
del barem de mèrits i numerats correlativament.
5.4. La documentació acreditativa de tots els mèrits ha de
presentar-se juntament amb la sol·licitud, llevat del certificat
acreditatiu dels serveis prestats en altres administracions
públiques, el qual, sempre que s’hagi presentat la sol·licitud per
expedir-lo amb la sol·licitud de participació en el concurs, es
pot presentar dins el termini d’esmena a la llista provisional de
persones admeses i excloses del procediment.

a) Experiència professional.

6. Desenvolupament de les proves i del concurs de mèrits

Serveis prestats a l’administració pública (incloses les
entitats autònomes). Aquest mèrit s’ha d’acreditar
documentalment de la manera següent: en el cas de serveis
prestats a l’administració parlamentària, aquesta ha
d’expedir d’ofici un certificat que acrediti els que consten
en el Registre de Personal del departament de Recursos
Humans del Parlament de les Illes Balears. Aquest certificat
s’ha d’incorporar d’ofici en l’expedient de valoració de
mèrits de la persona aspirant.

6.1. El Tribunal determinarà el dia, lloc i hora de començament
de la prova que es farà públic al tauler d’anuncis i a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es).
El primer exercici de la prova selectiva serà convocat amb 5
dies hàbils d’antelació, com a mínim. Entre cadascun dels
exercicis hauran d’haver transcorregut, com a mínim 3 dies
hàbils.

En el cas de serveis prestats en altres administracions
públiques, juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar el
document acreditatiu d’haver sol·licitat aquest certificat a
l’administració que correspongui. Únicament s’han de
valorar els certificats que hagin tengut entrada al registre
del Parlament dins el termini de presentació de sol·licituds
o dins el termini d’esmena a la llista provisional de
persones admeses i excloses del procediment.
•
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Treballs en entitats públiques empresarials (entitats de dret
públic sotmeses al dret privat), consorcis, fundacions del
sector públic, empreses societàries del sector públic i
empreses privades: el certificat de la vida laboral (expedit
per la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’òrgan
equivalent d’altres països de la Unió Europea) i
l’acreditació de la categoria i de les funcions fetes
mitjançant el contracte laboral o un certificat de l’empresa,
del consorci o de la fundació corresponent, o d’una altra
manera en que quedin acreditades la categoria i les funcions
que s’han exercit. En el cas que la documentació
acreditativa s’hagi emès en llengua estrangera perquè es
pugui valorar com a mèrit, la persona interessada n’ha de
presentar una traducció jurada.

6.2. Després de la correcció de la primera prova, es publicarà
al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes
Balears (www.parlamentib.es) la qualificació dels aspirants
amb les puntuacions obtingudes, juntament amb les dates i el
lloc de realització de la segona prova. Els aspirants disposaran
de 2 dies hàbils comptadors des de la data de publicació al
tauler d’anuncis de les puntuacions de cada prova per efectuar
les reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de resoldre en
un termini màxim de 7 dies hàbils.
6.3. El tribunal, un cop finalitzada la fase selectiva esmentada,
es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop calculats
els mèrits, es publicarà al tauler d’anuncis de la cambra i a la
pàgina web del Parlament de les Illes Balears
(www.parlamentib.es) la proposta provisional de valoració dels
mèrits. A la vista d’aquesta proposta els aspirants podran
formular les reclamacions i al·legacions que estimin oportunes
en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir del següent
al de la data d’exposició pública de la proposta provisional. Un
cop examinades aquestes, el tribunal publicarà al tauler
d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears
(www.parlamentib.es ) la proposta definitiva en relació amb la
valoració final dels punts de la fase de concurs.
6.4. La fase selectiva de caràcter obligatori i eliminatori es
valorarà fins a un màxim de 80 dels 100 punts de la puntuació

1486

BOPIB núm. 28 - 24 de gener de 2020

global, i consistirà en la realització de dues proves, de caràcter
eliminatori i que s’indiquen a continuació:
a) Primera prova
La primera prova, de caràcter obligatori i eliminatori,
consisteix a respondre un qüestionari de quaranta preguntes
més dues de reserva, amb tres respostes alternatives, de les
quals només una és correcta, sobre el contingut del temari
d’aquesta convocatòria, que figura en l’annex IV.
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no
es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta
una tercera part del valor d’una resposta encertada. Per a
calcular la puntuació de la primera prova s’aplica la fórmula
següent:
(A - E/3) x P
Q = ----------------N
Q = qualificació resultant
A = nombre d’encerts
E = nombre d’errors
N = nombre de preguntes
P = puntuació màxima de la prova

El test que hauran de respondre les persones aspirants es
designarà per sorteig públic entre un mínim de tres alternatives
diferents.
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 90
minuts.
La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La
puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.

desenvolupar l’exercici serà de 90 minuts. L’objectiu d’aquesta
part de l’exercici és apreciar la capacitat dels aspirants per dur
a terme les tasques pròpies del cos de facultatius tècnics
especialitat informàtica.. Per aquest motiu, el tribunal valorarà,
entre d’altres factors, els coneixements sobre els supòsits
desenvolupats, l’anàlisi i resolució de problemes, la
determinació de les prioritats i organització, el treball en equip,
la claredat i l’ordre de les idees, la qualitat en l’expressió
escrita, la sistemàtica, el raciocini, la correcta formulació de
conclusions i la capacitat per resoldre els dubtes plantejats.
Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts.
La qualificació final d’aquesta fase selectiva vendrà
determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en
ambdues proves, essent necessari haver obtingut un mínim de
5 punts en cada una de les mateixes.
La qualificació final de cada una de les dues proves
selectives resultarà de la mitjana aritmètica de la puntuació dels
membres del Tribunal qualificador.
6.5. El concurs de mèrits no tendrà caràcter eliminatori i es
realitzarà un cop s’hagi corregit l’exercici pràctic. Un cop fet
el barem dels mèrits es publicarà al tauler d’anuncis i a la
pàgina web del Parlament de les Illes Balears, la llista
provisional amb les puntuacions obtingudes; des de la data de
publicació els aspirants disposen de 2 dies hàbils fer efectuar
les reclamacions, fetes aquests, si n’és el cas, el tribunal
aprovarà la puntuació final del concurs de mèrits que es
publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de
les Illes Balears.
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 20 punts
sobre els 100 punts de la nota global (10 punts en relació a la
formació i altres, i 10 punts en relació a l’experiència
professional), tot d’acord amb l’annex II.
7. Òrgan de selecció

La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada
i garantint l’anonimat.
El qüestionari proposat pel tribunal constarà de 42
preguntes. Les 40 primeres seran ordinàries i avaluables, i les
2 darreres seran de reserva. En el supòsit que el Tribunal hagi
d’anul·lar una o algunes preguntes ordinàries, establirà en el
mateix acord, la substitució, a l’efecte de la seva avaluació, de
les anul·lades per altres tantes de reserva, d’acord amb l’ordre
en què figuren en el qüestionari.
En cas que, duta a terme l’operació anterior, el Tribunal
acordi l’anul·lació d’alguna pregunta més, perquè s’ha detectat
d’ofici algun error manifest durant la realització de l’exercici
o perquè aquest es detecti com a conseqüència de les
al·legacions que posteriorment es presentin, s’ajustarà el valor
de cada pregunta per tal que la puntuació màxima sigui de 10
punts.
b) Segona prova
La segona prova de caràcter obligatori i eliminatori
consistirà en resoldre per escrit dos supòsits pràctic d’entre
tres alternatives possibles que proposarà el tribunal en sobres
tancats i per sorteig públic. L’exercici versarà sobre les
matèries contingudes a l’Annex IV. Els temps màxim per

Els òrgans de selecció són els encarregats de dur a terme els
procediments selectius.
El Tribunal qualificador es constituirà dins el quinze dies
hàbils següents al de la finalització del termini de presentació
de les sol·licituds, amb convocatòria prèvia dels membres
titulars i suplents per part del president o la presidenta d’aquest.
El funcionament de l’òrgan de selecció seguirà els criteris
següents:
a) L’òrgan encarregat de la selecció és el tribunal
qualificador que figura en l’annex III, d’acord amb els criteris
que estableix l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.
b) D’acord amb l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes estarà constituït, per, com a mínim, tres
persones com a membres titulars i pel mateix nombre de
persones com a suplents, nomenades per la Mesa del
Parlament. A la sessió constitutiva, les persones que són
membres de l’òrgan de selecció han de designar un secretari o
una secretària, d’entre les persones que són vocals.
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c) Les persones que són membres del tribunal s’han
d’abstenir d’intervenir en el procés i ho han de notificar a
l’autoritat que els va nomenar, quan incorrin les circumstàncies
que preveu l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic del Sector Públic. En la sessió constitutiva, el
President o la Presidenta de la comissió tècnica de valoració
sol·licitarà als membres, titulars i suplents, la declaració
expressa de no trobar-se sotmesos a les circumstàncies
previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic. L’abstenció i recusació dels
membres de la comissió tècnica de valoració se substanciaran
d’acord amb el que disposen els articles anteriors.
d) El tribunal qualificador haurà de constituir-se i actuar
amb la presència de la majoria absoluta dels seus membres,
essent necessari la presència del president o presidenta i
secretària o secretari, o qui els o les substitueixi,
respectivament. Les seves resolucions s’adoptaran per majoria.
e) Als efectes de notificacions e incidències, el tribunal
tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears.
f) Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se en
la interpretació i l’aplicació de les bases de la convocatòria,
així com el que s’ha de fer en els casos no prevists, seran
resolts o resoltes pel tribunal..
g) El tribunal qualificador pot acordar, si ho considera
convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu
però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la
valoració dels aspirants en les proves o els exercicis que
estimin pertinents mentre durin les proves. Els assessors s’han
de limitar a prestar col·laboració en llurs especialitats
tècniques.
h) Hi podrà assistir un membre de la junta de personal amb
veu però sense vot.
i) De totes les reunions i les sessions de la comissió tècnica
de valoració s’aixecarà la corresponent acta per part del
secretari, la qual, signada pels membres assistents, s’adjuntarà
a l’expedient.
j) Els membres de la comissió tècnica de valoració han de
desenvolupar les tasques següents:
• Corregir i qualificar les proves previstes a les bases de la
convocatòria. Els exercicis seran qualificats per cadascun
dels membres del Tribunal i la qualificació final serà la
mitjana aritmètica de les notes obtingudes.
• Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones
aspirants, en la forma que estableixen les bases de la
convocatòria.
• Requerir les persones aspirants sempre que observin
defectes de forma en l’acreditació dels mèrits o bé quan
necessitin un aclariment d’alguns dels mèrits que s’han
acreditat dins el termini i en la forma escaient, perquè els
esmenin o aclareixin.
• Revisar la valoració dels mèrits d’acord amb les
al·legacions que les persones interessades presentin dins el
termini i en la forma escaient.
• Elevar la llista definitiva de persones valorades, avaluades
i ordenades d’acord amb la puntuació que han obtingut a la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, perquè dicti una

•

•
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resolució per la qual s’anomeni l’aspirant que hagi obtingut
major puntuació.
Requerir les persones aspirants sempre que observin
defectes de forma en l’acreditació dels mèrits o bé quan
necessitin un aclariment d’alguns dels mèrits que s’han
acreditat dins el termini i en la forma escaient, perquè els
esmenin o aclareixin.
Elevar la llista definitiva de persones valorades, avaluades
i ordenades d’acord amb la puntuació que han obtingut a la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, per a què dicti una
resolució amb els aspirants que hagin superat les proves,
ordenats per la puntuació que hagin obtingut.

8. Publicació dels resultats
8.1. Les qualificacions de les proves, en la fase de selecció, i la
valoració dels mèrits, en la fase de concurs, s’han de fer
públiques, als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, al tauler
d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera
feta la notificació pertinent als interessats i s’inicia el còmput
dels terminis a l’efecte de la presentació de recursos.
8.2. El tribunal, un cop estimades o desestimades les
al·legacions presentades, ha de fer pública la valoració
definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de
concurs, juntament amb la puntuació total de la fase d’oposició
i la puntuació global que els aspirants hagin obtingut en el
concurs oposició, que es determina sumant les qualificacions de
les dues fases.
8.3. La puntuació total que obtenen els aspirants en el
concurs oposició, determina els que formen part de la borsa.
8.4. La proposta del tribunal s’ha de fer pública al tauler
d’anuncis del Parlament i a la pàgina web. Amb aquesta
publicació es considera feta la notificació pertinent als
interessats.
9. Desempats
9.1. L’ordre de prelació en cada borsa el determina la
qualificació obtinguda en la valoració dels mèrits.
9.2. En cas que es produeixin empats, s’han de resoldre atenent
successivament els criteris següents:
a) Acreditar més temps de serveis prestats com a personal
funcionari interí o de carrera o com a personal laboral en
l’Administració del Parlament de les Illes Balears.
b) Ser major de 45 anys.
c) Tenir més càrregues familiars.
d) Ser una dona víctima de violència de gènere.
Si finalment persisteix l’empat, s’ha de dur a terme un
sorteig.
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10. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa
10.1. El termini per a la resolució de la constitució de la borsa
de facultatius tècnics especialitat informàtica és de 3 mesos a
partir del dia en què finalitzi el termini de presentació de
sol·licituds.
10.2. El tribunal qualificador ha d’elaborar una llista definitiva
general de totes les persones aspirants que formen part de la
borsa, per ordre de la puntuació obtinguda, la qual s’ha
d’elevar a la Mesa del Parlament perquè dicti la resolució de
creació de la borsa.
10.3. La resolució de creació de la borsa s’ha de fer pública en
el tauler d’anuncis del Parlament de les Illes Balears, en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i en la web
de la Institució parlamentària, amb indicació de totes les
persones integrants i l’ordre de prelació segons la puntuació
obtinguda.

persona interessada ha de manifestar la conformitat amb
l’oferta de treball en el termini de dos dies, un dia en cas
d’urgència i la seva disposició a incorporar-se en el termini que
indiqui el departament de Recursos Humans.
13. Renúncia i motius d’exclusió de la borsa
13.1. Si la persona interessada no manifesta la conformitat amb
la proposta de nomenament en el termini d’un dia hàbil (o en el
segon dia hàbil següent, si l’oferta de treball es comunica en
divendres) i la disposició a incorporar-se en el termini que
indiqui el departament de Recursos Humans, es considera que
renuncia a ocupar el lloc de treball.
13.2. A les persones aspirants que renunciïn de manera
expressa o tàcita, se les ha d’excloure de la borsa de treball,
llevat que al·leguin, en el termini que estableix el punt 1
d’aquestes bases per manifestar la conformitat, la concurrència
d’alguna de les circumstàncies següents, que s’han de justificar
documentalment dins els tres dies hàbils següents:

11. Notificacions
D’acord amb l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, atès que es tracta d’un procediment
de concurrència competitiva, els actes administratius que
integren el procediment de concurs i s’hagin de notificar a les
persones interessades, així com els de qualsevol procediment
que se’n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de
qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial), en
comptes de notificar-se han de publicar-se en els taulers
d’anuncis del Parlament de les Illes Balears. Tot això, sense
perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears els actes administratius que segons les bases
d’aquesta convocatòria s’hi hagin de publicar.
12. Adjudicació
12.1. Quan hi hagi una vacant de la borsa, si fa falta proveir-la,
o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la normativa
vigent, es pot nomenar una persona funcionària interina, s’ha
d’oferir un lloc, en la forma que estableix la convocatòria, a les
persones incloses en la borsa que estiguin en la situació de
disponible, d’acord amb l’ordre de prelació, sempre que
compleixin els requisits que exigeix la relació de llocs de
treball per ocupar-lo.
12.2. Si hi ha més d’un lloc per cobrir de les mateixes
característiques es pot oferir de manera simultània i col·lectiva
a tantes persones aspirants en situació de disponible en la borsa
com es consideri necessari per atendre les peticions de
cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s’han
d’adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones
aspirants de la borsa que n’hagin manifestat la conformitat.
12.3. S’ha de comunicar a la persona aspirant que
correspongui, a través de qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per la persona interessada o el seu
representant. S’utilitzarà, en primera instància, la tramesa d’un
avís a l’adreça de correu electrònic de la persona interessada i
que prèviament aquesta hagi comunicat; en segona instància,
carta certificada amb justificant de recepció; i, en darrer cas
burofax, tot i que la persona podrà fer constar a l’administració
parlamentària l’ús d’un altre sistema de comunicació. La

a) Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat,
d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi
el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per
a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.
b) Estar en situació de serveis actiu en el moment de
l’oferta.
c) Patir malaltia o estar en procés de recuperació de malaltia
o accident, justificant-se mitjançant la presentació de l’oportú
informe mèdic.
d) Mort d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat,
amb un límit temporal de cinc dies.
e) Víctimes de violència de gènere en els termes establerts
en l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,
mentre aquesta duri.
Aquests motius no suposaran la baixa de la borsa.
En tots aquests casos, s’haurà d’aportar el corresponent
justificant en un termini no superior de 5 dies hàbils i el rebuig
o la sol·licitud quedaran pendent de justificació durant aquest
temps. Un cop justificat romandrà en situació de no disponible
fins que finalitzin les causes al·legades. En aquests casos el
Departament de Recursos Humans tornarà a activar la persona
afectada com a personal disponible sense perdre la seva posició
en la borsa d’interins.
14. Reincorporació a la borsa
El personal funcionari interí que cessi en el lloc de treball,
llevat que sigui com a conseqüència de renúncia voluntària,
s’ha d’incorporar automàticament a la borsa de la qual formi
part en el lloc que li correspongui d’acord amb la puntuació
obtinguda en el moment en què es va formar.
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15. Situació de les persones aspirants
15.1. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no
disponible en la borsa, no se li ha d’oferir cap lloc de treball
corresponent al mateix cos.
15.2. Estan en la situació de disponible la resta de persones
aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se’ls ha de
comunicar l’oferta d’un lloc de treball d’acord amb la seva
posició en la borsa.
16. Vigència de la borsa
La borsa de personal funcionari interí té una vigència
màxima de tres anys des que es publica en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. Un cop que hagi transcorregut
aquest període de temps la borsa perd la vigència i no es pot
reactivar. Aquest fet s’ha d’anunciar en la pàgina web del
Parlament.
17. Règim d’impugnacions i al·legacions
17.1. Contra aquestes bases i les resolucions definitives de
l’òrgan convocant, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o
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 a comptar de
l’endemà d’haver estat publicades o notificades.
17.2. Contra els actes de tràmit de l’Oficialia Major i del
tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar un
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats al
tauler d’anuncis del Parlament, segons el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
17.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la
base 17.2, els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden
formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè
siguin considerades en el moment de fer-se pública la puntuació
final del procés selectiu.

Annex II
Barem de mèrits
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b) Serveis prestats en una empresa pública societària
exercint funcions que per la seva naturalesa o contingut tècnic
siguin anàlogues a les del cos, escala i especialitat de la borsa
que es convoca: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 5
punts.
c) Serveis prestats en entitats de dret públic sotmeses amb
caràcter general al dret privat, o en consorcis del sector públic,
o en fundacions del sector públic, exercint funcions que per la
seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les del
cos, escala, i especialitat si escau, de la borsa que es convoca:
0,06 punts per mes, fins a un màxim de 7 punts.
d) Serveis prestats en qualsevol administració pública,
sempre que estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 70/1978,
de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en
l’administració pública, exercint funcions que per la seva
naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les del cos,
escala i especialitat de la borsa: 0,07 punts per mes, fins a un
màxim de 10 punts, excepte els serveis prestats als organismes
públics que es regeixen en general pel dret privat, que s’han de
valorar d’acord amb el que disposa l’apartat anterior.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 10 punts.
2. Coneixements orals i escrits de català
S’han de valorar els certificats relacionats amb els tipus de
coneixements següents:
• Nivell C1 (abans nivell C) o equivalent: 1 punt
• Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts
• Nivell LA, de coneixements de llenguatge administratiu
(abans nivell E): 0,5 punts
S’ha de valorar només el certificat que correspongui al
nivell més alt que aporta la persona interessada, sempre que
sigui superior al que constitueix un requisit per participar en la
borsa a la qual opta, tret del certificat de coneixements de
llenguatge administratiu (la puntuació del qual es pot acumular
a la de l’altre certificat que s’acredita).
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2,5 punts.
3. Mèrits acadèmics
Preferentment s’han de valorar les titulacions acadèmiques
o la docència dels estudis acadèmics que estan directament
relacionades amb les funcions del cos, l’escala i l’especialitat,
si escau, objecte de la convocatòria, i sempre que siguin
diferents de la titulació que s’exigeix com a requisit per
participar-hi. Per tant, no s’han de valorar com a mèrit els
estudis que són una passa prèvia i necessària per cursar els
estudis que es valoren o que constitueixen el requisit per
participar en la convocatòria.
a) Titulacions acadèmiques

1. Experiència professional
a) Serveis prestats en una empresa privada exercint funcions
que per la seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues
a les del cos, escala i especialitat de la borsa: 0,05 punts per
mes, fins a un màxim de 5 punts.

Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques
(inclosos els cursos de postgrau) el caràcter oficial o
l’equivalència de les quals hagi reconegut i hagi establert el
Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com els
títols propis de grau i els títols propis de postgrau de les
universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments
propis.
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Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle
universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o
equivalent: 4 punts.
Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura
universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o equivalent: 2 punts.
Màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols
propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert
universitari, i curs d’actualització universitària) es valoren
a raó de 0,050 punts per cada crèdit LRU (sistema de
valoració dels ensenyaments introduït pel Reial decret
1497/1987, de 27 de novembre), o per cada 10 hores
lectives, i a raó de 0,125 punts per cada crèdit ECTS
(sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25
hores lectives, amb un màxim de 2 punts.
En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau
no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits
LRU o ECTS, s’entén que els crèdits són LRU i s’han de
computar, d’acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,050
punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives.
No s’han de tenir en compte com a mèrit els títols de màster
que habilitin per a l’exercici de la professió que, si n’és el
cas, sigui objecte de la convocatòria, i en el supòsit de
presentar el títol de grau, atès que, en els esmentats casos,
n’és un requisit.
La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es poden
valorar els de nivell inferior o el del primer cicle necessaris
per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctorat,
màster oficial o títol propi de postgrau, en què sí que es pot
valorar la llicenciatura o l’equivalent.

sigui el promotor del curs i els cursos oferts pel Parlament de
les Illes Balears.

La valoració màxima d’aquest apartat és de 3 punts.

7. La valoració dels cursos és la següent:

b) Docència impartida d’estudis acadèmics
Es valora la docència impartida d’estudis acadèmics oficials
de les titulacions incloses en la lletra d’aquest apartat, a) així
com dels ensenyaments propis de les universitats espanyoles:
• Per cada crèdit LRU o, si n’és el cas, per cada 10 hores de
docència: 0,15 punts.
• Per cada crèdit ECTS o, si n’és el cas, per cada 25 hores de
docència: 0,375 punts.
En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s’ha d’entendre
que són LRU i s’han de computar, d’acord amb el paràgraf
anterior, a raó de 0,15 punts per cada crèdit o per cada 10 hores
de docència.
La docència d’una mateixa matèria o contingut només s’ha
de valorar una vegada.
La valoració màxima d’aquest apartat 3 b) és d’1 punt.
4. Formació
a) Cursos
Per valorar els cursos de formació i de perfeccionament cal
atenir-se als criteris següents:
1. S’inclouen els cursos que s’imparteixen en el marc dels
acords de formació contínua amb l’Administració, sigui quin

2. S’inclouen els cursos el promotor dels quals sigui una
administració pública o que estiguin homologats per una escola
d’administració pública.
3. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació
ocupacional que imparteix o promou el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears (SOIB) i altres entitats o organismes locals,
autonòmics o estatals amb competències en matèria de
formació ocupacional.
4. Els cursos de l’àrea juridicoadministrativa, els de l’àrea de
qualitat (gestió de persones i gestió de l’organització), els
d’igualtat de gènere, els d’aplicacions d’informàtica per a
usuaris (Open Office, Microsoft Office, correu electrònic i
Internet) i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals s’han de
valorar en qualsevol cas. A aquest efecte, s’ha de considerar
que les primeres 30 hores de qualsevol curs de prevenció de
riscs laborals es corresponen amb el curs bàsic.
5. Els altres cursos no inclosos en el punt 4 s’han de valorar
quan el contingut està directament relacionat amb les funcions
del cos, l’escala o l’especialitat corresponent a la borsa a la
qual s’opta.
6. En tots els casos s’han de valorar una sola vegada les accions
formatives relatives a un mateix contingut o a un mateix
programa, encara que se n’hagi repetit la participació.

7.1 Cursos rebuts:
I. Cursos amb certificat d’aprofitament: 0,05 punts per cada
crèdit CFC (Comissió de Formació Contínua) o LRU,
equivalent a 10 hores de durada, i 0,125 punts per cada
crèdit ECTS, equivalent a 25 hores de durada. Si no se
n’especifica la durada, s’ha de valorar amb 0,025 punts.
En el supòsit que el diploma o el certificat no indiquin
els crèdits o no s’especifiqui si es tracten de crèdits LRU,
CFC o ECTS, s’entén que són LRU i s’han de computar,
d’acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,05 punts per
cada crèdit o per cada 10 hores lectives. En el supòsit que
figurin simultàniament crèdits i hores, cal atenir-se als
crèdits.
II. Cursos amb certificat d’assistència: 0,03 punts per cada
10 hores, o proporcionalment en cas de durada inferior. Si
no se n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,015
punts.
Això no obstant, la valoració dels cursos d’aplicacions
d’informàtica per a usuaris que indica el punt 4 a) 4 ha de
ser la següent:
- Nivell bàsic: 0,1 punts
- Nivell intermedi: 0,2 punts
- Nivell superior: 0,3 punts
En el cas que els certificats no indiquin el nivell, la
valoració ha de ser la següent:
- Cursos de durada de 10 a 19 hores: 0,1 punts
- Cursos de durada de 20 a 29 hores: 0,2 punts
- Cursos de durada de 30 hores o més: 0,3 punts
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Només s’ha de valorar el nivell més alt o el certificat de
més hores de cadascuna de les aplicacions.
La resta dels cursos d’informàtica s’han de valorar amb els
criteris generals de puntuació, si estan relacionats amb les
funcions del cos i de l’escala o l’especialitat corresponents
a la borsa a la qual s’opta.
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Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’un mateix
idioma, només s’ha de valorar aquell que acredita un nivell de
coneixement superior.
Només s’han de valorar els nivells superiors a aquell que es
demana com a requisit.

7.2 Cursos impartits:
Haver impartit cursos s’ha de valorar a raó de 0,10
punts per cada crèdit CFC o LRU, equivalent cada crèdit a
10 hores de durada, i 0,25 punts per cada crèdit ECTS,
equivalent a 25 hores de durada. Si no se n’especifica la
durada, s’ha de valorar amb 0,05 punts.
En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracten de crèdits LRU, CFC o ECTS, s’ha
d’entendre que són LRU i s’han de computar, d’acord amb
el paràgraf anterior, a raó de 0,10 punts per cada crèdit o
per cada 10 hores de docència.

Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els
criteris indicats.
Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que s’hi
ha d’atorgar, es podrà sol·licitar informe a l’EBAP, EOI o
òrgan o entitat administrativa que pertoqui d’acord amb la
normativa vigent en matèria de llengües de la Unió Europea i/o
de l’Estat Espanyol.
El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat
és de 2 punts.

8. Puntuació màxima:

5. Publicacions

•

5.1. Es valoren les publicacions amb ISBN o ISSN sobre
estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o
professionals sobre matèries o temes relacionats directament
amb les funcions de les places de la borsa sol·licitada, d’acord
amb els criteris que s’expressen a continuació:

•

Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 4 (cursos de les àrees
juridicoadministrativa, qualitat, igualtat de gènere,
aplicacions d’informàtica, i el curs bàsic de prevenció
de riscs laborals): 2 punts.
Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 5 (directament
relacionats amb les funcions del cos, l’escala o
l’especialitat): 5 punts.

La valoració màxima d’aquest apartat 4 a) (Cursos) és
de 8 punts.
b) Altres accions formatives
S’han de valorar els diplomes, els títols oficials o els
certificats expedits per centres o organismes del mateix
caràcter, referits a seminaris, congressos i jornades, relacionats
amb les funcions del cos, de l’escala o de l’especialitat de la
borsa sol·licitada: 0,03 punts per cada 10 hores, o
proporcionalment en cas de durada inferior a 10 hores. Si no se
n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,015 punts.
La impartició de conferències en aquests seminaris,
congressos i jornades: 0,10 punts per cada 10 hores, o
proporcionalment en cas de durada inferior a 10 hores. Si no se
n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,05 punts. En
aquest apartat s’han de tenir en compte els criteris generals
esmentats en l’apartat 4 a) (cursos).

a) Per articles en revistes i publicacions periòdiques: 0,02
punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.
b) Per l’autoria de llibres o reculls normatius comentats o
edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,2 punts
per coautoria i 0,5 punts per autoria individual.
5.2. La puntuació màxima d’aquest apartat és d’1,5 punts.

Annex III
Tribunal qualificador
Membres titulars
President: Bartomeu Munar i Pascual
Vocal 1: Joan Miquel Tramullas i Mesquida
Vocal2: Llorenç Valverde i García
Membres suplents
President: Joan Mateu Prats i Coll
Vocal 1: Jeroni Martí i González
Vocal 2: Javier Varona i Gómez

El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat
4 b) (altres accions formatives) és d’1 punt.
c) Coneixement de llengües estrangeres
Marc comú europeu
Puntuació
A1: 0,50 punts.
A2: 1 punt.
B1: 1,25 punts.
B2: 1,50 punts.
C1: 1,75 punts.
C2: 2,00 punts.

Annex IV
Temari
1. Maquinari: manteniment dels equips. Definició, necessitats
i classificació. Planificació dels manteniments. Avantatges i
inconvenients. Organització d'un servei de manteniments.
2. Maquinari: virtualització de servidors. Definició i
arquitectura. Model genèric d'implementació. Avantatges i
inconvenients vs. l'enfocament d'arquitectura tradicional de
servidors.
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3. Entorn corporatiu: correu electrònic. Descripció del servei.
Beneficis i dificultats de la seva utilització a l'Administració.
Arquitectura del model de referència. Alternatives de
programari lliure a implementar.
4. Entorn corporatiu: Internet. Definició, descripció. Estructura
i protocols. Serveis que s'hi integren. Problemàtica específica.
Tendència i evolució.
5. Entorn corporatiu: servei de carpetes de servidor. Objectiu.
Importància del servei. Beneficis i inconvenients. Proposta d'un
sistema de carpetes de servidor. Elements de maquinari i
programari necessaris.

16. El funcionament del Parlament: la convocatòria de les
sessions, les sessions, els debats i les votacions.
Annex V
Model d’instància
Dades personals
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI

6. Entorn web: intranet. Descripció, objectius i plantejament
general de com s'ha de dissenyar la intranet del Parlament de
les Illes Balears. Importància, funcionalitats i aplicacions a
l'organització. Tecnologia emprada. Solucions principals.

Domicili

7. Sistemes operatius UNIX-LINUX. Fonaments,
administració, instal·lació, gestió i optimització.

Codi postal

Municipi
Província

Telèfon
8. Administració electrònica: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Llei40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic. Ús de mitjans d’identificació i signatura en el
procediment administratiu.
9. La seu electrònica. Portal d’Internet. Signatura electrònica
del personal al servei de les administracions públiques.
Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de
comunicació.

Correu electrònic
Declara
1. Reunir totes les condicions requerides a la base segona de la
convocatòria publicada al BOPIB núm. 28, de dia 24 de gener
de 2020 per formar part de la borsa extraordinària de
facultatius tècnics especialitat informàtica del Parlament de les
Illes Balears.

10. Administració electrònica: Reial decret 3/2010, de 8 de
gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica.
Administració electrònica: norma tècnica d’Interoperabilitat
d’Expedient Electrònic. Administració electrònica: norma
tècnica d’Interoperabilitat de política de gestió de documents
electrònics.

2. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, els certificats, els
títols i els documents corresponents per participar a la fase de
concurs de la present convocatòria.

11. Criteris genèrics de seguretat en els sistemes d’informació.
Fases de seguretat activa en la connexió a un sistema.

4. En relació amb els coneixements de català, adjuntar còpia
compulsada del certificat B2 o equivalent que acredita el meu
nivell de català.

12. Identificació i signatura electrònica. Legislació europea i
nacional. Certificats digitals. Infraestructura de clau pública
(PKI). Claus privades, públiques i concertades. Formats de
signatura electrònica.

5. Adjuntar còpia compulsada del meu DNI o document
equivalent per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola.

13. L’Esquema nacional de seguretat. Adequació a l’esquema
nacional de seguretat.
14. L’Estatut de personal al servei del Parlament de les Illes
Balears: organigrama, òrgans competents en matèria de
personal. Jornada de treball, permisos i vacances. Funcions del
cos d’assessors facultatius especialitat arxivística i
documentació del Parlament de les Illes Balears.

3. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, el títol de la
llicenciatura, grau o diplomatura establert a la base segona de
la present convocatòria.

Sol·licita
Ser admès o admesa a la borsa extraordinària de facultatius
tècnics especialitat informàtica.
____________ , ___ de ___________ del 20___
Signatura

Sr. President del Parlament de les Illes Balears
15. L’organització del Parlament. La presidència. La Mesa. Els
grups parlamentaris. La Junta de Portaveus. Les comissions. El
Ple. La Diputació Permanent.
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Ordre de Publicació

d) Desenvolupar programes temporals que responen a
necessitats no permanents de l’Administració.

Resolució de Presidència per la qual es convoca una
prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una
borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos facultatiu tècnic, especialitat imatge
i so del Parlament de les Illes Balears.

e) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i
circumstàncies d’increment de l’activitat.

F)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juny de 2016, acordà d’aprovar les normes generals de
constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de
les Illes Balears. Aquestes es publicaren al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. 52, de 23 de juny de 2016.
L’article 3.2 d’aquestes normes generals estableix que quan
es preveu que una borsa es pot exhaurir abans de constituir-se’n
la nova pel procediment ordinari o no n’hi cap d’anterior que
disposi de persones aspirants i es prevegi la necessitat de cobrir
vacants s’ha de fer una convocatòria pública de concurs de
mèrits o concurs de mèrits amb una prova o proves d’aptitud
per constituir una nova borsa amb les persones aspirants que
compleixin els requisits exigits per ocupar el lloc de feina
vacant.
L’Administració parlamentària no disposa de cap borsa
ordinària ni extraordinària vigent per a personal funcionari del
cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so.

Aquest article també disposa que els procediments de
selecció d’aquest personal s’han d’establir reglamentàriament
i han de respectar els principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat
i de publicitat, i també han d’obeir a criteris de celeritat i
d’eficiència.
L’article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, recull els mateixos supòsits que
permeten el nomenament de personal funcionari que preveu la
llei autonòmica i, a més, estableix un termini màxim de sis
mesos dins d'un període de dotze per a la modalitat d’interinitat
per excés o acumulació de tasques.
En el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
núm. 52, de 23 de juny de 2016, es va publicar l’Acord de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, pel qual s’aproven les
normes generals de constitució de borses de funcionaris interins
del Parlament de les Illes Balears. L’article 3 de les normes
esmentades indica que les borses de personal funcionari interí
s’han de formar mitjançant els procediments següents:
a) Procediment ordinari.

L’article 4 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que:
"Són funcionaris interins els que, en virtut de nomenament
legal, ocupin provisionalment, per raons de necessitat o
d’urgència, llocs de feina vacants i dotats
pressupostàriament que corresponguin a places de
funcionaris, d’acord amb la relació de llocs de feina
pertinent."
De forma supletòria l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, estableix que és personal funcionari interí el que, en
virtut d’un nomenament legal, s’incorpora a l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant una
relació professional de caràcter temporal, regulada
estatutàriament i subjecta a dret públic, per dur a terme amb
caràcter temporal les funcions reservades al personal funcionari
de carrera.
Les circumstàncies que permeten nomenar personal
funcionari interí són les següents:
a) Ocupar llocs de treball vacants que corresponen a
personal funcionari mentre no es proveeixin reglamentàriament.
b) Substituir personal funcionari amb reserva de llocs de
treball o en situació de llicència, quan la durada d’aquesta
llicència ho requereixi.
c) Substituir la reducció de jornada del personal funcionari
quan les necessitats del servei ho requereixin. En aquest
supòsit, l’Administració pot establir que la relació funcionarial
interina sigui a temps parcial.

b) Procediment extraordinari.
L’article 3.2 de les normes generals de constitució de borses
de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears
estableix que en cas que no hagi borses vigents per cobrir
determinats llocs de feina es podran constituir borses
específiques mitjançant un procediment abreujat de selecció
convocat a tal efecte (borses extraordinàries) mitjançant un
concurs de mèrits, o concurs de mèrits amb una prova o unes
proves d’aptitud respectant els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat. S’ha de fer una convocatòria pública de
concurs o concurs de mèrits amb una prova o unes proves
d’aptitud per constituir una nova borsa amb les persones
aspirants que compleixin els requisits que s’exigeixen per
ocupar els llocs de treball vacant. Aquestes persones han de ser
ordenades dins la borsa d’acord amb el barem que s’estableixi
en cada cas, el qual pot incloure els mèrits que fixa l’article 3.5.
D’acord amb l’article 1.2 de les normes generals de
constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de
les Illes Balears, serà la Mesa del Parlament la que acordi la
necessitat que es constitueixi una borsa d’interins.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 23 de gener de
2020, atesa la necessitat i la urgència per ocupar llocs de treball
que corresponen a personal funcionari mentre no es proveeixin
reglamentàriament atendre amb eficàcia i eficiència les tasques
pròpies del cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so, acorda
d’aprovar la convocatòria pública per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so del
Parlament de les Illes Balears.

1494

BOPIB núm. 28 - 24 de gener de 2020

Per aquests motius, d’acord amb la Mesa i oïda la Junta de
Personal, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la convocatòria de proves selectives per constituir
una borsa extraordinària per cobrir amb caràcter d’interinitat
places vacants del cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so
del Parlament de les Illes Balears.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que
s’adjunten com a annex I d’aquesta Resolució, d’acord amb el
barem de mèrits que especifica l’annex II.
3. Designar els membres de l’òrgan de selecció, que figuren a
l’annex III.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, en la pàgina web del Parlament
i en el tauler d’anuncis de la Institució.
Interposició de recursos
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, mentre no hagi resolució expressa.
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 els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Palma , 23 de gener de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Annex I
Bases de la convocatòria
1. Normes generals
1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de
proves selectives per constituir una borsa extraordinària
d’aspirants per cobrir interinament llocs de treball vacants del
cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so del Parlament de
les Illes Balears, del grup A, subgrup A2, nivell 24 i
complement específic i la resta de retribucions equivalents a
les de cap de secció.
1.2. El procediment de selecció dels aspirants s’ha d’efectuar
mitjançant la convocatòria pública d’una prova selectiva la qual
consistirà en respondre per escrit un qüestionari tipus test sobre
el temari que s’especifica a l’annex IV, la resolució d’uns
supòsits pràctics i la valoració dels mèrits establerts a l’annex
II d’aquesta convocatòria.
1.3. El procediment selectiu es regeix per les regles que
preveuen aquestes bases i pel que disposen les Normes generals
de constitució de borses de funcionaris interins del Parlament
de les Illes Balears per les quals es regula el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de
l’administració parlamentària (BOPIB núm. 52, de 23 de juny
de 2016). De forma supletòria s’aplicarà el Decret 30/2009, de
22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de
personal funcionari interí al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2. Requisits i condicions de les persones aspirants
Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals
han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos
en què, d’acord amb l’article 57 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es permeti l’accés a
l’ocupació pública.
b) Tenir 18 anys complerts i no haver arribat a l’edat de
jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de cap administració publica, dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució
judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se
inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a
sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat
i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques
necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què
correspon la borsa específica a la qual opten.
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e) Acreditar els coneixements de la llengua catalana
corresponents al nivell B2.
D’acord amb l’article 13 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears per a l’accés al cos facultatiu
tècnic especialitat imatge i so del Parlament de les Illes Balears
s’exigeix que els aspirants estiguin en possessió d’un títol de
grau o graduat o llicenciat en Enginyeria de Sistemes
Audiovisuals, en Comunicació Audiovisual, enginyeria en
telecomunicacions o equivalent; enginyer tècnic en informàtica
amb una especialització en imatge i so, enginyeria tècnica en
telecomunicació o equivalent.
Funcions bàsiques del lloc de treball: supervisió, muntatge
i manteniment dels equips audiovisuals (àudio, vídeo i pc)
instal·lats a les sales i espais del Parlament de les Illes Balears.
Suport al manteniment de les instal·lacions i control de qualitat
dels mitjans audiovisuals. Suport en tasques administratives.
Tasques principals: Relació directe amb persones usuàries de
les instal·lacions. Supervisió de muntatges d’audiovisuals
especials. Suport a muntatges de vídeo, videoconferències,
incidències tècniques. Distribució de tasques amb tècnics
externs de suport. Control de l’estat i manteniment dels equips
i actualització de software. Control de qualitat de l’equipament
i del manteniment de les sales. Control de comfortabilitat de les
sales. Suport al manteniment general i muntatges especials a les
instal·lacions.
3. Sol·licituds
Les persones interessades a participar en el procediment
selectiu han de presentar una sol·licitud en el termini de vint
dies naturals comptadors a partir de l’endemà que s’hagi
publicat aquesta convocatòria en el BOPIB.
Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el
cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la
personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b) Una còpia acarada de la titulació exigida a la
convocatòria.
c) Una declaració responsable de les persones aspirants que
compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques
i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les
funcions del cos a què correspon la borsa específica de
facultatius tècnics especialitat imatge i so.
d) Coneixements orals i escrits de català del nivell B2: una
còpia compulsada de certificat expedit per l’Escola Balear
d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan
competent de la conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.
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g) La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen
en la forma que estableix la base 5 d’aquesta convocatòria. No
es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació
de la documentació corresponent dins del termini de
presentació de sol·licituds.
4. Admissió de les persones aspirants
4.1. Una vegada finit el termini de presentació d’instàncies i
comprovada la documentació relativa als requisits per
participar en el procediment que han presentat les persones
interessades, l’Oficialia Major publicarà la resolució per la qual
s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, en els
taulers d’anuncis de la Cambra i a la pàgina web del Parlament
de les Illes Balears (www.parlamentib.es). S’hi farà constar el
nom, cognoms o núm. de DNI.
4.2. A fi d’evitar errors i, si se’n produeixen, de possibilitar-ne
l’esmena dins del termini establert i en la forma escaient, les
persones aspirants han de comprovar que no figuren en la
relació de persones excloses i que, a més, consten en la llista de
persones admeses.
4.3. Les persones aspirants excloses o admeses disposaran d’un
termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà que
s’hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar
el document que sigui preceptiu. En la publicació d’aquesta
resolució se’ls ha d’advertir que l’administració parlamentària
considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen
el requeriment.
4.4. Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i
en el termini màxim d’un mes, el tribunal resoldrà les
reclamacions que s’hagin pogut presentar, si n’hi havia, i
dictarà la corresponent resolució per la qual s’aprova la llista
definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució
s’ha de fer pública al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i als
taulers d’anuncis de la Cambra. En aquesta llista s’inclourà el
lloc, la data i l’hora de celebració de la primera part de la prova
selectiva.
4.5. Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur
consentiment al tractament de les dades personals necessàries
per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de
tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa
vigent, i autoritzen al Parlament a adreçar-se directament a les
entitats, els òrgans de l’Administració, les institucions, les
empreses o les editorials per a demanar-los la validació o
l’autenticació dels documents aportats, ja sigui en forma digital
o en paper, com a justificants del compliment dels requisits o
dels mèrits al·legats.
5. Acreditació dels mèrits

e) La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb
el Parlament de les Illes Balears.
f) La indicació d’una adreça de correu electrònic als efectes
de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació
del procediment de concurs, sempre que la persona interessada
disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi
expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a
aquest efecte.

5.1. Els mèrits que al·leguin les persones candidates s’han
d’acreditar mitjançant la presentació de l’original o de la còpia
compulsada de la documentació següent:

•

a) Experiència professional:
Serveis prestats a l’administració pública (incloses les
entitats autònomes). Aquest mèrit s’ha d’acreditar
documentalment de la manera següent: en el cas de serveis
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prestats a l’administració parlamentària, aquesta ha
d’expedir d’ofici un certificat que acrediti els que consten
en el Registre de Personal del departament de Recursos
Humans del Parlament de les Illes Balears. Aquest certificat
s’ha d’incorporar d’ofici en l’expedient de valoració de
mèrits de la persona aspirant.
En el cas de serveis prestats en altres administracions
públiques, juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar el
document acreditatiu d’haver sol·licitat aquest certificat a
l’administració que correspongui. Únicament s’han de
valorar els certificats que hagin tengut entrada al registre
del Parlament dins del termini de presentació de sol·licituds
o dins del termini d’esmena a la llista provisional de
persones admeses i excloses del procediment.
•

Treballs en entitats públiques empresarials (entitats de dret
públic sotmeses al dret privat), consorcis, fundacions del
sector públic, empreses societàries del sector públic i
empreses privades: el certificat de la vida laboral (expedit
per la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’òrgan
equivalent d’altres països de la Unió Europea) i
l’acreditació de la categoria i de les funcions fetes
mitjançant el contracte laboral o un certificat de l’empresa,
del consorci o de la fundació corresponent, o d’una altra
manera en que quedin acreditades la categoria i les funcions
que s’han exercit. En el cas que la documentació
acreditativa s’hagi emès en llengua estrangera perquè es
pugui valorar com a mèrit, la persona interessada n’ha de
presentar una traducció jurada.

b) Coneixements orals i escrits de català: una còpia
compulsada de certificats expedits per l’EBAP o expedits o
homologats per l’òrgan competent de la conselleria de
Participació, Transparència i Cultura.
c) Titulació acadèmica: una còpia compulsada del títol
(anvers i revers).
d) Cursos, seminaris, estudis, etc.: una còpia compulsada
dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s’han
dut a terme, amb expressió del nombre d’hores de durada de
l’acció formativa.
5.2. Els mèrits s’han d’acreditar amb referència a la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
5.3. Les persones candidates han de presentar tots els
documents acreditatius dels seus mèrits ordenats per apartats
del barem de mèrits i numerats correlativament.
5.4. La documentació acreditativa de tots els mèrits ha de
presentar-se juntament amb la sol·licitud, llevat del certificat
acreditatiu dels serveis prestats en altres administracions
públiques, el qual, sempre que s’hagi presentat la sol·licitud per
expedir-lo amb la sol·licitud de participació en el concurs, es
pot presentar dins del termini d’esmena a la llista provisional
de persones admeses i excloses del procediment.

dies hàbils d’antelació, com a mínim. Entre cadascun dels
exercicis hauran d’haver transcorregut, com a mínim, 3 dies
hàbils.
6.2. Després de la correcció de la primera prova, es publicarà
al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes
Balears (www.parlamentib.es) la qualificació dels aspirants
amb les puntuacions obtingudes, juntament amb les dates i el
lloc de realització de la segona prova. Els aspirants disposaran
de 2 dies hàbils comptadors des de la data de publicació al
tauler d’anuncis de les puntuacions de cada prova per efectuar
les reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de resoldre en
un termini màxim de 7 dies hàbils.
6.3. El tribunal, un cop finalitzada la fase selectiva esmentada,
es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop calculats
els mèrits, es publicarà al tauler d’anuncis de la cambra i a la
pàgina web del Parlament de les Illes Balears
(www.parlamentib.es) la proposta provisional de valoració dels
mèrits. A la vista d’aquesta proposta els aspirants podran
formular les reclamacions i al·legacions que estimin oportunes
en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir del següent
al de la data d’exposició pública de la proposta provisional. Un
cop examinades aquestes, el tribunal publicarà al tauler
d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears
(www.parlamentib.es ) la proposta definitiva en relació amb la
valoració final dels punts de la fase de concurs.
6.4. La fase selectiva de caràcter obligatori i eliminatori es
valorarà fins a un màxim de 80 dels 100 punts de la puntuació
global, i consistirà en la realització de dues proves, de caràcter
eliminatori i que s’indiquen a continuació:
a) Primera prova
La primera prova, de caràcter obligatori i eliminatori,
consisteix a respondre un qüestionari de quaranta preguntes
més dues de reserva, amb tres respostes alternatives, de les
quals només una és correcta, sobre el contingut del temari
d’aquesta convocatòria, que figura en l’annex IV.
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no
es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta
una tercera part del valor d’una resposta encertada. Per a
calcular la puntuació de la primera prova s’aplica la fórmula
següent:
(A - E/3) x P
Q = ----------------N
Q = qualificació resultant
A = nombre d’encerts
E = nombre d’errors
N = nombre de preguntes
P = puntuació màxima de la prova

6. Desenvolupament de les proves i del concurs de mèrits

El test que hauran de respondre les persones aspirants es
designarà per sorteig públic entre un mínim de tres alternatives
diferents.

6.1. El Tribunal determinarà el dia, lloc i hora de començament
de la prova que es farà públic al tauler d’anuncis i a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es).
El primer exercici de la prova selectiva serà convocat amb 5

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 90
minuts.
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La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La
puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada
i garantint l’anonimat.
El qüestionari proposat pel Tribunal constarà de 42
preguntes. Les 40 primeres seran ordinàries i avaluables, i les
2 darreres seran de reserva. En el supòsit que el Tribunal hagi
d’anul·lar una o algunes preguntes ordinàries, establirà en el
mateix acord, la substitució, a l’efecte de la seva avaluació, de
les anul·lades per altres tantes de reserva, d’acord amb l’ordre
en què figuren en el qüestionari.
En cas que, duta a terme l’operació anterior, el Tribunal
acordi l’anul·lació d’alguna pregunta més, perquè s’ha detectat
d’ofici algun error manifest durant la realització de l’exercici
o perquè aquest es detecti com a conseqüència de les
al·legacions que posteriorment es presentin, s’ajustarà el valor
de cada pregunta per tal que la puntuació màxima sigui de 10
punts.
b) Segona prova
La segona prova de caràcter obligatori i eliminatori
consistirà en resoldre per escrit dos supòsits pràctics d’entre
tres alternatives possibles que proposarà el tribunal en sobres
tancats i per sorteig públic. L’exercici versarà sobre les
matèries contingudes a l’Annex IV. Els temps màxim per
desenvolupar l’exercici serà de 90 minuts. L’objectiu d’aquesta
part de l’exercici és apreciar la capacitat dels aspirants per dur
a terme les tasques pròpies del cos facultatiu tècnic especialitat
imatge i so. Per aquest motiu, el tribunal valorarà, entre d’altres
factors, els coneixements sobre els supòsits desenvolupats,
l’anàlisi i resolució de problemes, la determinació de les
prioritats i organització, el treball en equip, la claredat i l’ordre
de les idees, la qualitat en l’expressió escrita, la sistemàtica, el
raciocini, la correcta formulació de conclusions i la capacitat
per resoldre els dubtes plantejats. Aquesta prova es puntuarà de
0 a 10 punts.

•

•

•

•

•

Es valorarà molt especialment:
La capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i
aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a
sistemes de captació, tractament analògic i digital,
codificació, transport, representació, processament,
emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de
serveis audiovisuals i informació multimèdia.
La capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir
sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió,
àudio i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.
La capacitat per a realitzar projectes de locals i
instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de
senyals d'àudio i vídeo.
La capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica
sobre aïllament i condicionament acústic de locals;
instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció
de transductors electroacústics; sistemes de mesurament,
anàlisi i control de soroll i vibracions.
La capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i
distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'usabilitat
i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i
interactius.
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La qualificació final d’aquesta fase selectiva vendrà
determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en
ambdues proves, essent necessari haver obtingut un mínim de
5 punts en cada una de les mateixes.
La qualificació final de cada una de les dues proves
selectives resultarà de la mitjana aritmètica de la puntuació dels
membres del Tribunal qualificador.
6.5. El concurs de mèrits no tendrà caràcter eliminatori i es
realitzarà un cop s’hagi corregit l’exercici pràctic. Un cop fet
el barem dels mèrits es publicarà al tauler d’anuncis i a la
pàgina web del Parlament de les Illes Balears, la llista
provisional amb les puntuacions obtingudes; des de la data de
publicació els aspirants disposen de 2 dies hàbils fer efectuar
les reclamacions, fetes aquests, si n’és el cas, el tribunal
aprovarà la puntuació final del concurs de mèrits que es
publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de
les Illes Balears.
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 20 punts
sobre els 100 punts de la nota global (10 punts en relació a la
formació i altres, i 10 punts en relació a l’experiència
professional), tot d’acord amb l’annex II.
7. Òrgan de selecció
Els òrgans de selecció són els encarregats de dur a terme els
procediments selectius.
El tribunal es constituirà dins dels quinze dies hàbils
següents al de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, amb convocatòria prèvia dels membres titulars i
suplents per part del president o la presidenta d’aquest. El
funcionament de l’òrgan de selecció seguirà els criteris
següents:
a) L’òrgan encarregat de la selecció és el tribunal
qualificador que figura en l’annex III, d’acord amb els criteris
que estableix l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.
b) D’acord amb l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears el Tribunal qualificador estarà
constituït per com a mínim tres persones com a membres
titulars i pel mateix nombre de persones com a suplents,
nomenades per la Mesa del Parlament. A la sessió constitutiva,
les persones que són membres de l’òrgan de selecció han de
designar un secretari o una secretària, d’entre les persones que
en són vocals.
c) Les persones que són membres del tribunal s’han
d’abstenir d’intervenir en el procés i ho han de notificar a
l’autoritat que els va nomenar, quan incorrin les circumstàncies
que preveu l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic del Sector Públic. En la sessió constitutiva, el
President o la Presidenta del Tribunal sol·licitarà als membres,
titulars i suplents, la declaració expressa de no trobar-se
sotmesos a les circumstàncies previstes als articles 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic. L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal se
substanciaran d’acord amb el que disposen els articles
anteriors.
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d) El tribunal qualificador haurà de constituir-se i actuar
amb la presència de la majoria absoluta dels seus membres,
essent necessari la presència del president o presidenta i
secretària o secretari, o qui els o les substitueixi,
respectivament. Les seves resolucions s’adoptaran per majoria.
e) Als efectes de notificacions e incidències, el Tribunal
tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears.
f) Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se en
la interpretació i l’aplicació de les bases de la convocatòria,
així com el que s’ha de fer en els casos no prevists, seran
resolts o resoltes pel tribunal.
g) El tribunal qualificador pot acordar, si ho considera
convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu
però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la
valoració dels aspirants en les proves o els exercicis que
estimin pertinents mentre durin les proves. Els assessors s’han
de limitar a prestar col·laboració en llurs especialitats
tècniques.

8.2. El tribunal, un cop estimades o desestimades les
al·legacions presentades, ha de fer pública la valoració
definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de
concurs, juntament amb la puntuació total de la fase d’oposició
i la puntuació global que els aspirants hagin obtingut en el
concurs oposició, que es determina sumant les qualificacions de
les dues fases.
8.3. La puntuació total que obtenen els aspirants en el concurs
oposició, determina els que formen part de la borsa.
8.4. La proposta del tribunal s’ha de fer pública al tauler
d’anuncis del Parlament i a la pàgina web. Amb aquesta
publicació es considera feta la notificació pertinent als
interessats.
9. Desempats
9.1. L’ordre de prelació en la borsa el determina la qualificació
obtinguda en la fase d’oposició i en la fase de concurs amb la
valoració dels mèrits.

h) Hi podrà assistir un membre de la junta de personal amb
veu però sense vot.

9.2. En cas que es produeixin empats, s’han de resoldre atenent
successivament els criteris següents:

i) De totes les reunions i les sessions del Tribunal
qualificador s’aixecarà la corresponent acta per part del
secretari, la qual, signada pels membres assistents, s’adjuntarà
a l’expedient.

a) Acreditar més temps de serveis prestats com a personal
funcionari interí o de carrera o com a personal laboral en
l’Administració del Parlament de les Illes Balears.
b) Ser major de 45 anys.

j) Els membres del tribunal han de desenvolupar les tasques
següents:
• Corregir i qualificar les proves previstes a les bases de la
convocatòria. Els exercicis seran qualificats per cadascun
dels membres del tribunal i la qualificació final serà la
mitjana aritmètica de les notes obtingudes.
• Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones
aspirants, en la forma que estableixen les bases de la
convocatòria.
• Requerir les persones aspirants sempre que observin
defectes de forma en l’acreditació dels mèrits o bé quan
necessitin un aclariment d’alguns dels mèrits que s’han
acreditat dins del termini i en la forma escaient, perquè els
esmenin o aclareixin.
• Revisar la valoració dels mèrits d’acord amb les
al·legacions que les persones interessades presentin dins el
termini i en la forma escaient.
• Elevar la llista definitiva de persones valorades, avaluades
i ordenades d’acord amb la puntuació que han obtingut a la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, per a què dicti una
resolució amb els aspirants que hagin superat les proves,
ordenats per la puntuació que hagin obtingut.
8. Publicació dels resultats
8.1. Les qualificacions de les proves, en la fase d’oposició, i la
valoració dels mèrits, en la fase de concurs, s’han de fer
públiques, als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la
Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, al tauler
d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera
feta la notificació pertinent als interessats i s’inicia el còmput
dels terminis a l’efecte de la presentació de recursos.

c) Tenir més càrregues familiars.
d) Ser una dona víctima de violència de gènere.
Si finalment persisteix l’empat, s’ha de dur a terme un
sorteig.
10. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa
10.1. El termini per a la resolució de la constitució de la borsa
de facultatius tècnics especialitat Imatge i So és de 3 mesos a
partir del dia en què finalitzi el termini de presentació de
sol·licituds.
10.2. El tribunal qualificador ha d’elaborar una llista definitiva
general de totes les persones aspirants que formen part de la
borsa, per ordre de la puntuació obtinguda, la qual s’ha
d’elevar a la Mesa del Parlament perquè dicti la resolució de
creació de la borsa.
10.3. La resolució de creació de la borsa s’ha de fer pública en
el tauler d’anuncis del Parlament de les Illes Balears, en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i en la web
de la Institució parlamentària, amb indicació de totes les
persones integrants i l’ordre de prelació segons la puntuació
obtinguda.
11. Notificacions
D’acord amb els articles 40.2 i 45.1.b) de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, atès que es tracta d’un procediment
de concurrència competitiva, els actes administratius que
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integren el procediment de concurs i s’hagin de notificar a les
persones interessades, així com els de qualsevol procediment
que se’n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de
qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial), en
comptes de notificar-se han de publicar-se on indiqui la
convocatòria del procediment. En aquest cas, els mitjans on
s’efectuaran les publicacions seran els taulers d’anuncis del
Parlament de les Illes Balears i a la pàgina web del Parlament.
Tot això sense perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
12. Adjudicació
12.1. Quan hi hagi una vacant de la borsa, si fa falta proveir-la,
o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la normativa
vigent, es pot nomenar una persona funcionaria interina, s’ha
d’oferir un lloc, en la forma que estableix la convocatòria, a les
persones incloses en la borsa que es trobin en la situació de
disponible, d’acord amb l’ordre de prelació, sempre que
compleixin els requisits que exigeix la relació de llocs de
treball per ocupar-lo.
12.2. Si hi ha més d’un lloc per cobrir de les mateixes
característiques, es pot oferir de manera simultània i col·lectiva
a tantes persones candidates en situació de disponible en la
borsa com es consideri necessari per atendre les peticions de
cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s’han
d’adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones
aspirants de la borsa que n’hagin manifestat la conformitat.
12.3. S’ha de comunicar a la persona aspirant que
correspongui, a través de qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per la persona interessada o el seu
representant. S’utilitzarà, en primera instància, la tramesa d’un
avís a l’adreça de correu electrònic de la persona interessada i
que prèviament aquesta hagi comunicat; en segona instància,
carta certificada amb justificant de recepció; i, en darrer cas
burofax, tot i que la persona podrà fer constar a l’administració
parlamentària l’ús d’un altre sistema de comunicació. La
persona interessada ha de manifestar la conformitat amb
l’oferta de treball en el termini de dos dies, un dia en cas
d’urgència i la seva disposició a incorporar-se en el termini que
indiqui el departament de Recursos Humans.
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b) Estar en situació de servei actiu en el moment de l’oferta.
c) Patir malaltia o estar en procés de recuperació de malaltia
o accident, justificant-se mitjançant la presentació de l’oportú
informe mèdic.
d) Mort d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat,
amb un límit temporal de cinc dies.
e) Víctimes de violència de gènere en els termes establerts
en l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,
mentre aquesta duri.
Aquests motius no suposaran la baixa de la borsa.
En tots aquests casos, s’haurà d’aportar el corresponent
justificant en un termini no superior de 5 dies hàbils i el rebuig
o la sol·licitud quedaran pendents de justificació durant aquest
temps. Un cop justificat romandrà en situació de no disponible
fins que finalitzin les causes al·legades. En aquests casos el
Departament de Recursos Humans tornarà a activar la persona
afectada com a personal disponible sense perdre la seva posició
en la borsa d’interins.
14. Reincorporació a la borsa
El personal funcionari interí que cessi en el lloc de treball,
llevat que sigui com a conseqüència de renúncia voluntària,
s’ha d’incorporar automàticament a la borsa de la qual formi
part en el lloc que li correspongui d’acord amb la puntuació
obtinguda en el moment en què es va formar.
15. Situació de les persones aspirants
15.1. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no
disponible en la borsa, no se li ha d’oferir cap lloc de treball
corresponent al mateix cos.
15.2. Estan en la situació de disponible la resta de persones
aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se’ls ha de
comunicar l’oferta d’un lloc de treball d’acord amb la seva
posició en la borsa.
16. Vigència de la borsa

13. Renúncia i motius d’exclusió de la borsa
13.1. Si la persona interessada no manifesta la conformitat amb
la proposta de nomenament en el termini esmentat en el punt
anterior i la disposició a incorporar-se en el termini que indiqui
el departament de Recursos Humans, es considera que renuncia
a ocupar el lloc de treball.
13.2. A les persones aspirants que renunciïn de manera
expressa o tàcita, se les ha d’excloure de la borsa de treball,
llevat que al·leguin, en el termini que estableix el punt 1
d’aquesta base per manifestar la conformitat, la concurrència
d’alguna de les circumstàncies següents, que s’han de justificar
documentalment dins dels tres dies hàbils següents:
a) Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat,
d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi
el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per
a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

La borsa de personal funcionari interí té una vigència
màxima de tres anys des que es publica al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. Un cop que hagi transcorregut
aquest període de temps la borsa perd la vigència i no es pot
reactivar. Transcorregut aquests tres anys i en el cas d’un
supòsit d’urgent necessitat, es podran convocar noves borses
per cobrir les places vacants que, de forma extraordinària,
poguessin sorgir.
17. Règim d’impugnacions i al·legacions
17.1. Contra aquestes bases i les resolucions definitives de
l’òrgan convocant, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o
directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala
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Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà d’haver estat publicades o notificades.
17.2. Contra els actes de tràmit de l’Oficialia Major i del
tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar un
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats al
tauler d’anuncis del Parlament, segons el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
17.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la
base 17.2, els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden
formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè
siguin considerades en el moment de fer-se pública la puntuació
final del procés selectiu.
Annex II
Barem de mèrits

•

Nivell LA, de coneixements de llenguatge administratiu
(abans nivell E): 0,5 punts

S’ha de valorar només el certificat que correspongui al
nivell més alt que aporta la persona interessada, sempre que
sigui superior al que constitueix un requisit per participar en la
borsa a la qual opta, tret del certificat de coneixements de
llenguatge administratiu (la puntuació del qual es pot acumular
a la de l’altre certificat que s’acredita).
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2,5 punts.
3. Mèrits acadèmics
Preferentment s’han de valorar les titulacions acadèmiques
o la docència dels estudis acadèmics que estan directament
relacionades amb les funcions del cos, l’escala i l’especialitat,
si escau, objecte de la convocatòria, i sempre que siguin
diferents de la titulació que s’exigeix com a requisit per
participar-hi. Per tant, no s’han de valorar com a mèrit els
estudis que són una passa prèvia i necessària per cursar els
estudis que es valoren o que constitueixen el requisit per
participar en la convocatòria.
a) Titulacions acadèmiques

1. Experiència professional
a) Serveis prestats en una empresa privada exercint funcions
que per la seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues
a les del cos, escala i especialitat de la borsa: 0,05 punts per
mes, fins a un màxim de 5 punts.
b) Serveis prestats en una empresa pública societària
exercint funcions que per la seva naturalesa o contingut tècnic
siguin anàlogues a les del cos, escala i especialitat de la borsa
que es convoca: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 5
punts.

Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques
(inclosos els cursos de postgrau) el caràcter oficial o
l’equivalència de les quals hagi reconegut i hagi establert el
Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com els
títols propis de grau i els títols propis de postgrau de les
universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments
propis.
•

•
c) Serveis prestats en entitats de dret públic sotmeses amb
caràcter general al dret privat, o en consorcis del sector públic,
o en fundacions del sector públic, exercint funcions que per la
seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les del
cos, escala, i especialitat si escau, de la borsa que es convoca:
0,06 punts per mes, fins a un màxim de 7 punts.
d) Serveis prestats en qualsevol administració pública,
sempre que estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 70/1978,
de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en
l’administració pública, exercint funcions que per la seva
naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les del cos,
escala i especialitat de la borsa: 0,07 punts per mes, fins a un
màxim de 10 punts, excepte els serveis prestats als organismes
públics que es regeixen en general pel dret privat, que s’han de
valorar d’acord amb el que disposa l’apartat anterior.

•

•

•
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 10 punts.
2. Coneixements orals i escrits de català
S’han de valorar els certificats relacionats amb els tipus de
coneixements següents:
• Nivell C1 (abans nivell C) o equivalent: 1 punt
• Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts

•

Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle
universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o
equivalent: 4 punts.
Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura
universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o equivalent: 2 punts.
Màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols
propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert
universitari, i curs d’actualització universitària) es valoren
a raó de 0,050 punts per cada crèdit LRU (sistema de
valoració dels ensenyaments introduït pel Reial decret
1497/1987, de 27 de novembre), o per cada 10 hores
lectives, i a raó de 0,125 punts per cada crèdit ECTS
(sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25
hores lectives, amb un màxim de 2 punts.
En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau
no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits
LRU o ECTS, s’entén que els crèdits són LRU i s’han de
computar, d’acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,050
punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives.
No s’han de tenir en compte com a mèrit els títols de màster
que habilitin per a l’exercici de la professió que, si n’és el
cas, sigui objecte de la convocatòria, i en el supòsit de
presentar el títol de grau, atès que, en els esmentats casos,
n’és un requisit.
La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es poden
valorar els de nivell inferior o el del primer cicle necessaris
per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctorat,
màster oficial o títol propi de postgrau, en què sí que es pot
valorar la llicenciatura o l’equivalent.
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La valoració màxima d’aquest apartat és de 3 punts.
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6. En tots els casos s’han de valorar una sola vegada les accions
formatives relatives a un mateix contingut o a un mateix
programa, encara que se n’hagi repetit la participació.

b) Docència impartida d’estudis acadèmics
7. La valoració dels cursos és la següent:
Es valora la docència impartida d’estudis acadèmics oficials
de les titulacions incloses en la lletra d’aquest apartat, a) així
com dels ensenyaments propis de les universitats espanyoles:
•
•

7.1 Cursos rebuts:
I. Cursos amb certificat d’aprofitament: 0,05 punts per cada
crèdit CFC (Comissió de Formació Contínua) o LRU,
equivalent a 10 hores de durada, i 0,125 punts per cada
crèdit ECTS, equivalent a 25 hores de durada. Si no se
n’especifica la durada, s’ha de valorar amb 0,025 punts.
En el supòsit que el diploma o el certificat no indiquin
els crèdits o no s’especifiqui si es tracten de crèdits LRU,
CFC o ECTS, s’entén que són LRU i s’han de computar,
d’acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,05 punts per
cada crèdit o per cada 10 hores lectives. En el supòsit que
figurin simultàniament crèdits i hores, cal atenir-se als
crèdits.

Per cada crèdit LRU o, si n’és el cas, per cada 10 hores de
docència: 0,15 punts.
Per cada crèdit ECTS o, si n’és el cas, per cada 25 hores de
docència: 0,375 punts.

En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s’ha d’entendre
que són LRU i s’han de computar, d’acord amb el paràgraf
anterior, a raó de 0,15 punts per cada crèdit o per cada 10 hores
de docència.
La docència d’una mateixa matèria o contingut només s’ha
de valorar una vegada.

II. Cursos amb certificat d’assistència: 0,03 punts per cada
10 hores, o proporcionalment en cas de durada inferior. Si
no se n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,015
punts.
Això no obstant, la valoració dels cursos d’aplicacions
d’informàtica per a usuaris que indica el punt 4 a) 4 ha de
ser la següent:
- Nivell bàsic: 0,1 punts
- Nivell intermedi: 0,2 punts
- Nivell superior: 0,3 punts
En el cas que els certificats no indiquin el nivell, la
valoració ha de ser la següent:
- Cursos de durada de 10 a 19 hores: 0,1 punts
- Cursos de durada de 20 a 29 hores: 0,2 punts
- Cursos de durada de 30 hores o més: 0,3 punts
Només s’ha de valorar el nivell més alt o el certificat de
més hores de cadascuna de les aplicacions.
La resta dels cursos d’informàtica s’han de valorar amb
els criteris generals de puntuació, si estan relacionats amb
les funcions del cos i de l’escala o l’especialitat
corresponents a la borsa a la qual s’opta.

La valoració màxima d’aquest apartat 3 b) és d’1 punt.
4. Formació
a) Cursos
Per valorar els cursos de formació i de perfeccionament cal
atenir-se als criteris següents:
1. S’inclouen els cursos que s’imparteixen en el marc dels
acords de formació contínua amb l’Administració, sigui quin
sigui el promotor del curs i els cursos oferts pel Parlament de
les Illes Balears.
2. S’inclouen els cursos el promotor dels quals sigui una
administració pública o que estiguin homologats per una escola
d’administració pública.
3. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació
ocupacional que imparteix o promou el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears (SOIB) i altres entitats o organismes locals,
autonòmics o estatals amb competències en matèria de
formació ocupacional.

7.2 Cursos impartits:
Haver impartit cursos s’ha de valorar a raó de 0,10
punts per cada crèdit CFC o LRU, equivalent cada crèdit a
10 hores de durada, i 0,25 punts per cada crèdit ECTS,
equivalent a 25 hores de durada. Si no se n’especifica la
durada, s’ha de valorar amb 0,05 punts.
En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracten de crèdits LRU, CFC o ECTS, s’ha
d’entendre que són LRU i s’han de computar, d’acord amb
el paràgraf anterior, a raó de 0,10 punts per cada crèdit o
per cada 10 hores de docència.

4. Els cursos de l’àrea juridicoadministrativa, els de l’àrea de
qualitat (gestió de persones i gestió de l’organització), els
d’igualtat de gènere, els d’aplicacions d’informàtica per a
usuaris (Open Office, Microsoft Office, correu electrònic i
Internet) i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals s’han de
valorar en qualsevol cas. A aquest efecte, s’ha de considerar
que les primeres 30 hores de qualsevol curs de prevenció de
riscs laborals es corresponen amb el curs bàsic.
5. Els altres cursos no inclosos en el punt 4 s’han de valorar
quan el contingut està directament relacionat amb les funcions
del cos, l’escala o l’especialitat corresponent a la borsa a la
qual s’opta.

8. Puntuació màxima:
•

•

Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 4 (cursos de les àrees
juridicoadministrativa, qualitat, igualtat de gènere,
aplicacions d’informàtica, i el curs bàsic de prevenció de
riscs laborals): 2 punts.
Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 5 (directament relacionats
amb les funcions del cos, l’escala o l’especialitat): 5 punts.
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La valoració màxima d’aquest apartat 4 a) (Cursos) és de 8
punts.
b) Altres accions formatives
S’han de valorar els diplomes, els títols oficials o els
certificats expedits per centres o organismes del mateix
caràcter, referits a seminaris, congressos i jornades, relacionats
amb les funcions del cos, de l’escala o de l’especialitat de la
borsa sol·licitada: 0,03 punts per cada 10 hores, o
proporcionalment en cas de durada inferior a 10 hores. Si no se
n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,015 punts.
La impartició de conferències en aquests seminaris, congressos
i jornades: 0,10 punts per cada 10 hores, o proporcionalment en
cas de durada inferior a 10 hores. Si no se n’especifica la
durada, s’han de valorar amb 0,05 punts. En aquest apartat
s’han de tenir en compte els criteris generals esmentats en
l’apartat 4 a) (cursos).
El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat
4 b) (altres accions formatives) és d’1 punt.

b) Per l’autoria de llibres o reculls normatius comentats o
edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,2 punts
per coautoria i 0,5 punts per autoria individual.
5.2. La puntuació màxima d’aquest apartat és d’1,5 punts.

Annex III
Tribunal qualificador
Membres titulars del tribunal
President: Bartomeu Munar i Pascual
Vocal 1: Joan Mateu Prats i Coll
Vocal 2: Jacinto Mateos Fernández
Membres suplents del tribunal
President: Joan Miquel Tramullas i Mesquida
Vocal 1: Guillem Marcé i Rotger
Vocal 2: Miquel Àngel Ortolà Castaño

Annex IV
Temari

c) Coneixement de llengües estrangeres
Marc comú europeu
Puntuació
A1: 0,50 punts.
A2: 1 punt.
B1: 1,25 punts.
B2: 1,50 punts.
C1: 1,75 punts.
C2: 2,00 punts.
Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’un mateix
idioma, només s’ha de valorar aquell que acredita un nivell de
coneixement superior.
Només s’han de valorar els nivells superiors a aquell que es
demana com a requisit.
Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els
criteris indicats.
Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que s’hi
ha d’atorgar, es podrà sol·licitar informe a l’EBAP, EOI o
òrgan o entitat administrativa que pertoqui d’acord amb la
normativa vigent en matèria de llengües de la Unió Europea i/o
de l’Estat Espanyol.
El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat
és de 2 punts.
5. Publicacions
5.1. Es valoren les publicacions amb ISBN o ISSN sobre
estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o
professionals sobre matèries o temes relacionats directament
amb les funcions de les places de la borsa sol·licitada, d’acord
amb els criteris que s’expressen a continuació:
a) Per articles en revistes i publicacions periòdiques: 0,02
punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.

1. Concepció, disseny, implementació i operació de productes,
sistemes i serveis en el camp de l’enginyeria de sistemes
audiovisuals, en diferents àmbits com l’acústica, la imatge,
l’àudio, el vídeo i els entorns multimèdia.
2. L’aplicació dels fonaments i les aplicacions dels sistemes
d’àudio, vídeo i multimèdia, les tècniques d’anàlisi i síntesi de
circuits elèctrics i electrònics i de les de comunicacions digitals
i analògiques.
3. L’especialització en els àmbits de l’acústica i els sistemes de
so, el processament digital del senyal, els sistemes de
comunicacions, equips i dispositius electrònics i les tècniques
multimèdia.
4. La construcció, explotació i gestió de serveis i aplicacions de
telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de
captació, tractament analògic i digital, codificació, transport,
representació, processament, emmagatzematge, reproducció,
gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació
multimèdia.
5. La capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir
sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio
i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.
6. La realització de projectes de locals i instal·lacions destinats
a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
7. La realització de projectes d'enginyeria acústica sobre
aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de
megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors
electroacústics; sistemes de mesurament, anàlisi i control de
soroll i vibracions.
8. La creació, la codificació, la gestió, difusió dels continguts
multimèdia, atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat dels
serveis audiovisuals, de difusió i interactius.
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9. L’Estatut de personal al servei del Parlament de les Illes
Balears: organigrama, òrgans competents en matèria de
personal. Jornada de treball, permisos i vacances. Funcions del
cos facultatiu tècnic especialitat imatge i so del Parlament de
les Illes Balears.
10. L’organització del Parlament. La presidència. La Mesa. Els
grups parlamentaris. La Junta de Portaveus. Les comissions. El
Ple. La Diputació Permanent.
11. El funcionament del Parlament: la convocatòria de les
sessions, les sessions, els debats i les votacions. Les
retransmissions a través de la web del Parlament de les Illes
Balears de les sessions de les comissions. Els sistemes de
videoconferència i altres sistemes tècnics adequats pel
seguiment, el debat i la votació de les sessions de les
comissions.
Annex V
Model d’instància
Dades personals
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI
Domicili
Municipi
Província
Codi postal
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Sol·licita
Ser admès o admesa a les corresponents proves selectives.
____________ , ___ de ___________ del 20___
Signatura

Sr. President del Parlament de les Illes Balears

Ordre de Publicació
G)
Resolució de Presidència per la qual es convoca una
prova selectiva i un concurs de mèrits per constituir una
borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del cos d’assessors facultatius, especialitat
arxivística i documentació del Parlament de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juny de 2016, acordà d’aprovar les normes generals de
constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de
les Illes Balears. Aquestes es publicaren al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. 52 de 23 de juny de 2016.
L’article 3.2 d’aquestes normes generals estableix que quan
es preveu que una borsa es pot exhaurir abans de constituir-se’n
la nova pel procediment ordinari o no n’hi cap d’anterior que
disposi de persones aspirants i es prevegi la necessitat de cobrir
vacants, s’ha de fer una convocatòria pública de concurs de
mèrits o concurs de mèrits amb una prova o proves d’aptitud
per constituir una nova borsa amb les persones aspirants que
compleixin els requisits exigits per ocupar el lloc de feina
vacant.

Telèfon
Correu electrònic
Declara
1. Reunir totes les condicions requerides a la base segona
apartat c) de la convocatòria publicada al BOPIB núm. 28 de
dia 24 de gener de 2020 per proveir una borsa de facultatius
tècnics especialitat imatge i so del Parlament de les Illes
Balears, per concurs-oposició, en torn lliure.
2. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, els certificats, els
títols i els documents corresponents per participar a la fase de
concurs de la present convocatòria.
3. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, un dels títols exigits
a les bases.
4. En relació amb els coneixements de català s’ha d’adjuntar
còpia compulsada del certificat B2 o equivalent que acredita el
meu nivell de català.
5. Adjuntar còpia compulsada del meu DNI o document
equivalent per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola.

L’administració parlamentària no disposa de cap borsa
ordinària ni extraordinària vigent per a personal funcionari del
cos d’assessors facultatius especialitat arxivística i
documentació.
L’article 4 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que:
"Són funcionaris interins els que, en virtut de nomenament
legal, ocupin provisionalment, per raons de necessitat o
d’urgència, llocs de feina vacants i dotats
pressupostàriament que corresponguin a places de
funcionaris, d’acord amb la relació de llocs de feina
pertinent."
De forma supletòria l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, estableix que és personal funcionari interí el que,
en virtut d’un nomenament legal, s’incorpora a l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant una
relació professional de caràcter temporal, regulada
estatutàriament i subjecta a dret públic, per dur a terme amb
caràcter temporal les funcions reservades al personal funcionari
de carrera.
Les circumstàncies que permeten nomenar personal
funcionari interí són les següents:
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a) Ocupar llocs de treball vacants que corresponen a
personal funcionari mentre no es proveeixin reglamentàriament.
b) Substituir personal funcionari amb reserva de llocs de
treball o en situació de llicència, quan la durada d’aquesta
llicència ho requereixi.
c) Substituir la reducció de jornada del personal funcionari
quan les necessitats del servei ho requereixin. En aquest
supòsit, l’Administració pot establir que la relació funcionarial
interina sigui a temps parcial.
d) Desenvolupar programes temporals que responen a
necessitats no permanents de l’Administració.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 23 de gener de
2020, atesa la necessitat i la urgència per ocupar llocs de treball
vacants que corresponen a personal funcionari mentre no es
proveeixin reglamentàriament, i atendre amb eficàcia i
eficiència les tasques pròpies del cos d’assessors facultatius
especialitat arxivística i documentació, acorda d’aprovar la
convocatòria pública per constituir una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, de places vacants del cos
d’assessors facultatius especialitat arxivística i documentació
del Parlament de les Illes Balears.
Per tots aquests motius, d’acord amb la Mesa i oïda la Junta
de Personal dict la següent
Resolució

e) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i
circumstàncies d’increment de l’activitat.
Aquest article també disposa que els procediments de
selecció d’aquest personal s’han d’establir reglamentàriament
i han de respectar els principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat
i de publicitat, i també han d’obeir a criteris de celeritat i
d’eficiència.
L’article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, recull els mateixos supòsits que
permeten el nomenament de personal funcionari que preveu la
llei autonòmica i ,a més, estableix un termini màxim de sis
mesos dins un període de dotze per a la modalitat d’interinitat
per excés o acumulació de tasques.
En el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
núm. 52 de 23 de juny de 2016, es va publicar l’acord de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, pel qual s’aproven les
normes generals de constitució de borses de funcionaris interins
del Parlament de les Illes Balears. L’article 3 de les normes
esmentades indica que les borses de personal funcionari interí
s’han de formar mitjançant els procediments següents:
a) Procediment ordinari.
b) Procediment extraordinari.
L’article 3.2 de les normes generals de constitució de borses
de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears
estableix que en cas que no hagi borses vigents per cobrir
determinats llocs de feina es podran constituir borses
específiques mitjançant un procediment abreujat de selecció
convocat a tal efecte (borses extraordinàries) mitjançant un
concurs de mèrits, o concurs de mèrits amb una prova o unes
proves d’aptitud respectant els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat. S’ha de fer una convocatòria pública de
concurs o concurs de mèrits amb una prova o unes proves
d’aptitud per constituir una nova borsa amb les persones
aspirants que compleixin els requisits que s’exigeixen per
ocupar els llocs de treball vacant. Aquestes persones han de ser
ordenades dins la borsa d’acord amb el barem que s’estableixi
en cada cas, el qual pot incloure els mèrits que fixa l’article 3.5.
D’acord amb l’article 1.2 de les normes generals de
constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de
les Illes Balears, serà la Mesa del Parlament la que acordi la
necessitat que es constitueixi una borsa d’interins.

1. Aprovar la convocatòria de proves selectives i un concurs de
mèrits per constituir una borsa extraordinària per cobrir amb
caràcter d’interinitat places vacants del cos d’assessors
facultatius especialitat arxivística i documentació del Parlament
de les Illes Balears.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que
s’adjunten com a annex I d’aquesta Resolució i d’acord amb el
barem de mèrits que especifica l’annex II.
3. Designar els membres de l’òrgan de selecció, que figuren a
l’annex III.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, en la pàgina web del Parlament
i en el tauler d’anuncis de la institució.
Interposició de recursos
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, mentre no hagi resolució expressa.
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 els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Palma, 23 de gener de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Annex I
Bases de la convocatòria
1. Normes generals
1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de
proves selectives i un concurs de mèrits per constituir una borsa
extraordinària d’aspirants per cobrir interinament llocs de
treball vacants del cos d’assessors facultatius especialitat
arxivística i documentació del Parlament de les Illes Balears,
del grup A, subgrup A1, nivell 24, i complement específic i la
resta de retribucions semblants a la de cap de secció.
1.2. El procediment de selecció dels aspirants s’ha d’efectuar
mitjançant la convocatòria pública d’una prova selectiva la qual
consistirà en respondre per escrit un qüestionari tipus test sobre
el temari que s’especifica a l’annex IV, la resolució d’uns
supòsits pràctics i la valoració dels mèrits establerts a l’annex
II d’aquesta convocatòria.
1.3. El procediment selectiu es regeix per les regles que
preveuen aquestes bases i pel que disposen les Normes generals
de constitució de borses de funcionaris interins del Parlament
de les Illes Balears per les quals es regula el procediment de
selecció de personal funcionari interí al servei de
l’Administració parlamentària ( BOPIB núm. 52, de 23 de juny
de 2016 ). De forma supletòria s’aplicarà el Decret 30/2009, de
22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de
personal funcionari interí al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2. Requisits i condicions de les persones aspirants
Per participar en aquesta convocatòria, les persones
interessades han de complir, en la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals
han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos
en què, d’acord amb l’article 57 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es permeti l’accés a
l’ocupació pública.
b) Tenir 18 anys complerts i no haver arribat a l’edat de
jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de cap administració publica, dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució
judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se
inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a
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sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat
i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques
necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què
correspon la borsa específica a la qual opten.
e) Acreditar els coneixements de la llengua catalana
corresponents al nivell C1.
D’acord amb l’article 13 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears per a l’ accés al cos d’assessors
facultatius especialitat arxivística i documentació del Parlament
de les Illes Balears s’exigeix que els aspirants estiguin en
possessió d’un títol de grau o llicenciatura més una diplomatura
universitària en biblioteconomia i documentació amb la
formació necessària que l’habiliti per exercir d’arxiver, grau en
informació i documentació o equivalent. Llicenciatura o grau
en humanitats, o ciències socials, o història amb postgrau o
màster en arxivística o equivalent, la formació complementària
que aporti els coneixements necessaris per a l’aplicació de les
tècniques arxivístiques i la incorporació de noves tecnologies.
Funcions
Les funcions que haurà d’acomplir són:
La gestió, reunió, custòdia, conservació i difusió del conjunt
orgànic de documents públics o privats que integren el
patrimoni documental de la cambra. En l'exercici d'aquestes
funcions li correspon a l'Arxiu, i en definitiva a l'arxiver
encarregat d'aquest:
1. Participar en la definició, implementació i manteniment
dels processos del sistema de gestió de documents de la
Cambra.
2. Proposar a la Mesa de la cambra, per a la seva aprovació,
normes tècniques de documents de la cambra, entre les
quals s'inclourà la política de gestió de documents
electrònics del Parlament.
3. Elaborar les normes tècniques i les instruccions
específiques que defineixin els criteris d'organització de la
documentació i el funcionament de l’arxiu.
4. Custodiar i realitzar el tractament arxivístic adequat als
fons documentals de la Cambra amb l'objectiu de
preservar-los i conservar-los com a patrimoni documental
i memòria del Parlament.
5. Estudiar i valorar les sèries documentals i fer propostes
a la Comissió de Valoració i Accés de Documents del
Parlament per a l'aprovació dels calendaris de conservació
i accés de la documentació.
6. Formar, assessorar i assistir a les diferents unitats
administratives en l'aplicació de les diferents polítiques i
normes tècniques de gestió de documents de la Cambra.
7. Facilitar l'accés a la documentació a tots els ciutadans i
en particular al personal acreditat al servei dels grups
parlamentaris, personal dels serveis administratius del
Parlament, així com de la resta d'institucions que
transfereixin la seva documentació a l'Arxiu del Parlament.
8. Promoure i col·laborar en tota activitat la finalitat de la
qual sigui la investigació i difusió del patrimoni
documental del Parlament.
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Sobre l'Anàlisi de la producció i tramitació de documents i
expedients i identificació de sèries documentals li correspon
també a l'Arxiu, a través del Sistema de Gestió de Documents:
1. Participar en la creació dels nous tipus de documents,
analitzar i identificar els ja existents, així com els
expedients i sèries documentals dels que formen part segons
la seva tramitació i funció.
2. Identificar i documentar els fluxos procedimentals de les
sèries documentals i els seus tràmits, de manera que siguin
homogenis per a tota la Cambra.
3. Elaborar amb tota la informació anterior un catàleg de
procediments, incloent els circuits documentals.

del procediment del concurs, sempre que la persona interessada
disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi
expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a
aquest efecte.

Quadre de classificació: L'Arxiu, a través del Sistema de
Gestió de Documents, definirà, implementarà i actualitzarà el
quadre de classificació amb la seva respectiva codificació
arxivística.

4.1. Una vegada finit el termini de presentació d’instàncies i
comprovada la documentació relativa als requisits per
participar en el procediment que han presentat les persones
interessades, l’Oficialia Major publicarà la resolució per la qual
s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, en els
taulers d’anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament
de les Illes Balears (www.parlamentib.es). S’hi farà constar el
nom, cognoms o núm. de DNI.

Transferències documentals: L'Arxiu proposarà les normes
tècniques de documents per als arxius d'oficina, que en tot cas
han de contenir els criteris d'organització, gestió i conservació
de la documentació en ells dipositada.
Preservació, conservació i seguretat del patrimoni
documental:
1. L'Arxiu s'encarregarà de prendre les mesures preventives
per evitar la degradació de la documentació, mantenir-la en
òptimes condicions i assegurar la seva conservació a través
de la seva respectiva política de conservació de documents
i de la política de gestió de documents electrònics.
2. L'Arxiu elaborarà i mantindrà actualitzat un pla de
prevenció davant desastres per actuar en cas de sinistre.
3. Sol·licituds
Les persones interessades a participar en el procediment
selectiu han de presentar una sol·licitud en el termini de vint
dies naturals comptadors a partir de l’endemà que s’hagi
publicat aquesta convocatòria en el BOPIB.
Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el
cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la
personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b) Una còpia acarada del títol que s’exigeix a la
convocatòria.
c) Una declaració responsable de les persones aspirants que
compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques
i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les
funcions del cos a què correspon la borsa específica d’uixers.
d) Coneixements orals i escrits de català del nivell C1: una
còpia compulsada de certificat expedit per l’Escola Balear
d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan
competent de la conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.
e) La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb
el Parlament de les Illes Balears.
f) La indicació d’una adreça de correu electrònic als efectes
de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació

g) La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen
en la forma que estableix la base 5 d’aquesta convocatòria. No
es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació
de la documentació corresponent dins del termini de
presentació de sol·licituds.
4. Admissió de les persones aspirants

4.2. A fi d’evitar errors i, si se’n produeixen, de possibilitar-ne
l’esmena dins del termini establert i en la forma escaient, les
persones aspirants han de comprovar que no figuren en la
relació de persones excloses i que, a més, consten en la llista de
persones admeses.
4.3. Les persones aspirants excloses o admeses disposaran d’un
termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà que
s’hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar
el document que sigui preceptiu. En la publicació d’aquesta
resolució se’ls ha d’advertir que l’administració parlamentària
considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen
el requeriment.
4.4. Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i
en el termini màxim d’un mes, el tribunal resoldrà les
reclamacions que s’hagin pogut presentar, si n’hi havia, i
dictarà la corresponent resolució per la qual s’aprova la llista
definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució
s’ha de fer pública al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears i als
taulers d’anuncis de la cambra. En aquesta llista s’inclourà el
lloc, la data i l’hora de celebració del primer exercici de la
prova selectiva.
4.5. Amb la sol·licitud de participació, els aspirants donen llur
consentiment al tractament de les dades personals necessàries
per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de
tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa
vigent, i autoritzen al Parlament a adreçar-se directament a les
entitats, els òrgans de l’Administració, les institucions, les
empreses o les editorials per a demanar-los la validació o
l’autenticació dels documents aportats, ja sigui en forma digital
o en paper, com a justificants del compliment dels requisits o
dels mèrits al·legats.
5. Acreditació dels mèrits
5.1. Els mèrits que al·leguin les persones candidates s’han
d’acreditar mitjançant la presentació de l’original o de la còpia
compulsada de la documentació següent:
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a) Experiència professional:

6. Desenvolupament de les proves i del concurs de mèrits

Serveis prestats a l’administració pública (incloses les
entitats autònomes). Aquest mèrit s’ha d’acreditar
documentalment de la manera següent: en el cas de serveis
prestats a l’administració parlamentària, aquesta ha
d’expedir d’ofici un certificat que acrediti els que consten
en el Registre de Personal del departament de Recursos
Humans del Parlament de les Illes Balears. Aquest certificat
s’ha d’incorporar d’ofici en l’expedient de valoració de
mèrits de la persona aspirant.
En el cas de serveis prestats en altres administracions
públiques, juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar el
document acreditatiu d’haver sol·licitat aquest certificat a
l’administració que correspongui. Únicament s’han de
valorar els certificats que hagin tengut entrada al registre
del Parlament dins el termini de presentació de sol·licituds
o dins el termini d’esmena a la llista provisional de
persones admeses i excloses del procediment.
Treballs en entitats públiques empresarials (entitats de dret
públic sotmeses al dret privat), consorcis, fundacions del
sector públic, empreses societàries del sector públic i
empreses privades: el certificat de la vida laboral (expedit
per la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’òrgan
equivalent d’altres països de la Unió Europea) i
l’acreditació de la categoria i de les funcions fetes
mitjançant el contracte laboral o un certificat de l’empresa,
del consorci o de la fundació corresponent, o d’una altra
manera en que quedin acreditades la categoria i les funcions
que s’han exercit. En el cas que la documentació
acreditativa s’hagi emès en llengua estrangera perquè es
pugui valorar com a mèrit, la persona interessada n’ha de
presentar una traducció jurada.

6.1. El Tribunal determinarà el dia, lloc i hora de començament
de la prova que es farà públic al tauler d’anuncis i a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es).
El primer exercici de la prova selectiva serà convocat amb 5
dies hàbils d’antelació, com a mínim. Entre cadascun dels
exercicis hauran d’haver transcorregut, com a mínim 3 dies
hàbils.

b) Coneixements orals i escrits de català: una còpia
compulsada de certificats expedits per l’EBAP o expedits o
homologats per l’òrgan competent de la conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat.

6.4. La fase selectiva de caràcter obligatori i eliminatori es
valorarà fins a un màxim de 80 dels 100 punts de la puntuació
global, i consistirà en la realització de dues proves, de caràcter
eliminatori i que s’indiquen a continuació:

•

•

c) Titulació acadèmica: una còpia compulsada del títol
(anvers i revers).
d) Cursos, seminaris, estudis, etc.: una còpia compulsada
dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s’han
dut a terme, amb expressió del nombre d’hores de durada de
l’acció formativa.
5.2. Els mèrits s’han d’acreditar amb referència a la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
5.3. Les persones candidates han de presentar tots els
documents acreditatius dels seus mèrits ordenats per apartats
del barem de mèrits i numerats correlativament.
5.4. La documentació acreditativa de tots els mèrits ha de
presentar-se juntament amb la sol·licitud, llevat del certificat
acreditatiu dels serveis prestats en altres administracions
públiques, el qual, sempre que s’hagi presentat la sol·licitud per
expedir-lo amb la sol·licitud de participació en el concurs, es
pot presentar dins el termini d’esmena a la llista provisional de
persones admeses i excloses del procediment.

6.2. Després de la correcció de la primera prova, es publicarà
al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes
Balears (www.parlamentib.es) la qualificació dels aspirants
amb les puntuacions obtingudes, juntament amb les dates i el
lloc de realització de la segona prova. Els aspirants disposaran
de 2 dies hàbils comptadors des de la data de publicació al
tauler d’anuncis de les puntuacions de cada prova per efectuar
les reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de resoldre en
un termini màxim de 7 dies hàbils.
6.3. El tribunal, un cop finalitzada la fase selectiva esmentada,
es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop calculats
els mèrits, es publicarà al tauler d’anuncis de la cambra i a la
pàgina web del Parlament de les Illes Balears
(www.parlamentib.es) la proposta provisional de valoració dels
mèrits. A la vista d’aquesta proposta els aspirants podran
formular les reclamacions i al·legacions que estimin oportunes
en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir del següent
al de la data d’exposició pública de la proposta provisional. Un
cop examinades aquestes, el tribunal publicarà al tauler
d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears
(www.parlamentib.es ) la proposta definitiva en relació amb la
valoració final dels punts de la fase de concurs.

a) Primera prova
La primera prova, de caràcter obligatori i eliminatori,
consisteix a respondre un qüestionari de quaranta preguntes
més dues de reserva, amb tres respostes alternatives, de les
quals només una és correcta, sobre el contingut del temari
d’aquesta convocatòria, que figura en l’annex IV.
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no
es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta
una tercera part del valor d’una resposta encertada. Per a
calcular la puntuació de la primera prova s’aplica la fórmula
següent:
(A - E/3) x P
Q = ----------------N
Q = qualificació resultant
A = nombre d’encerts
E = nombre d’errors
N = nombre de preguntes
P = puntuació màxima de la prova
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El test que hauran de respondre les persones aspirants es
designarà per sorteig públic entre un mínim de tres alternatives
diferents.

aprovarà la puntuació final del concurs de mèrits que es
publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de
les Illes Balears.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 90
minuts.

La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 20 punts
sobre els 100 punts de la nota global (10punts en relació a la
formació i altres, i 10 punts en relació a l’experiència
professional), tot d’acord amb l’annex II.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La
puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada i
garantint l’anonimat.
El qüestionari proposat pel Tribunal constarà de 42
preguntes. Les 40 primeres seran ordinàries i avaluables, i les
2 darreres seran de reserva. En el supòsit que el Tribunal hagi
d’anul·lar una o algunes preguntes ordinàries, establirà en el
mateix acord, la substitució, a l’efecte de la seva avaluació, de
les anul·lades per altres tantes de reserva, d’acord amb l’ordre
en què figuren en el qüestionari.
En cas que, duta a terme l’operació anterior, el Tribunal
acordi l’anul·lació d’alguna pregunta més, perquè s’ha detectat
d’ofici algun error manifest durant la realització de l’exercici
o perquè aquest es detecti com a conseqüència de les
al·legacions que posteriorment es presentin, s’ajustarà el valor
de cada pregunta per tal que la puntuació màxima sigui de 10
punts.
b) Segona prova
La segona prova de caràcter obligatori i eliminatori
consistirà en resoldre per escrit dos supòsits pràctics d’entre
tres alternatives possibles que proposarà el tribunal en sobres
tancats i per sorteig públic. L’exercici versarà sobre les
matèries contingudes a l’Annex IV. Els temps màxim per
desenvolupar l’exercici serà de 120 minuts. L’objectiu
d’aquesta part de l’exercici és apreciar la capacitat dels
aspirants per dur a terme les tasques pròpies del cos d’assessors
facultatius especialitat arxivística i documentació. Per aquest
motiu, el tribunal valorarà, entre d’altres factors, els
coneixements sobre els supòsits desenvolupats, l’anàlisi i
resolució de problemes, la determinació de les prioritats i
organització, el treball en equip, la claredat i l’ordre de les
idees, la qualitat en l’expressió escrita, la sistemàtica, el
raciocini, la correcta formulació de conclusions i la capacitat
per resoldre els dubtes plantejats. Aquesta prova es puntuarà de
0 a 10 punts.
La qualificació final d’aquesta fase selectiva vendrà
determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en
ambdues proves, essent necessari haver obtingut un mínim de
5 punts en cada una de les mateixes.
La qualificació final de cada una de les dues proves
selectives resultarà de la mitjana aritmètica de la puntuació dels
membres del Tribunal qualificador.
6.5. El concurs de mèrits no tendrà caràcter eliminatori i es
realitzarà un cop s’hagi corregit l’exercici pràctic. Un cop fet
el barem dels mèrits es publicarà al tauler d’anuncis i a la
pàgina web del Parlament de les Illes Balears, la llista
provisional amb les puntuacions obtingudes; des de la data de
publicació els aspirants disposen de 2 dies hàbils fer efectuar
les reclamacions, fetes aquests, si n’és el cas, el tribunal

7. Òrgan de selecció
Els òrgans de selecció són els encarregats de dur a terme els
procediments selectius.
El tribunal es constituirà dins el quinze dies hàbils següents
al de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, amb convocatòria prèvia dels membres titulars i
suplents per part del president o la presidenta d’aquest. El
funcionament de l’òrgan de selecció seguirà els criteris
següents:
a) L’òrgan encarregat de la selecció és el tribunal
qualificador que figura en l’annex III, d’acord amb els criteris
que estableix l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.
b) D’acord amb l’article 55.12 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears el Tribunal qualificador estarà
constituït per, com a mínim, tres persones com a membres
titulars i pel mateix nombre de persones com a suplents,
nomenades per la Mesa del Parlament. A la sessió constitutiva,
les persones que són membres de l’òrgan de selecció han de
designar un secretari o una secretària, d’entre les persones que
són vocals.
c) Les persones que són membres del tribunal s’han
d’abstenir d’intervenir en el procés i ho han de notificar a
l’autoritat que els va nomenar, quan incorrin les circumstàncies
que preveu l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic del Sector Públic. En la sessió constitutiva, el
President o la Presidenta del Tribunal sol·licitarà als membres,
titulars i suplents, la declaració expressa de no trobar-se
sotmesos a les circumstàncies previstes als articles 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector
públic. L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal se
substanciaran d’acord amb el que disposen els articles
anteriors.
d) El tribunal qualificador haurà de constituir-se i actuar
amb la presència de la majoria absoluta dels seus membres,
essent necessari la presència del president o presidenta i
secretària o secretari, o qui els o les substitueixi,
respectivament. Les seves resolucions s’adoptaran per majoria.
e) Als efectes de notificacions e incidències, el tribunal
tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears.
f) Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se en
la interpretació i l’aplicació de les bases de la convocatòria,
així com el que s’ha de fer en els casos no prevists, seran
resolts o resoltes pel tribunal.
g) El tribunal qualificador pot acordar, si ho considera
convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu
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però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la
valoració dels aspirants en les proves o els exercicis que
estimin pertinents mentre durin les proves. Els assessors s’han
de limitar a prestar col·laboració en llurs especialitats
tècniques.

1509

8.4. La proposta del tribunal s’ha de fer pública al tauler
d’anuncis del Parlament i a la pàgina web. Amb aquesta
publicació es considera feta la notificació pertinent als
interessats.
9. Desempats

h) Hi podrà assistir un membre de la junta de personal amb
veu però sense vot.
i) De totes les reunions i les sessions del tribunal
qualificador s’aixecarà la corresponent acta per part del
secretari, la qual, signada pels membres assistents, s’adjuntarà
a l’expedient.

9.1. L’ordre de prelació en la borsa el determina la qualificació
obtinguda en la fase de selecció i en la fase de concurs amb la
valoració dels mèrits.
9.2. En cas que es produeixin empats, s’han de resoldre atenent
successivament els criteris següents:

j) Els membres del tribunal han de desenvolupar les tasques
següents:
• Corregir i qualificar les proves previstes a les bases de la
convocatòria. Els exercicis seran qualificats per cadascun
dels membres del tribunal i la qualificació final serà la
mitjana aritmètica de les notes obtingudes.
• Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones
aspirants, en la forma que estableixen les bases de la
convocatòria.
• Requerir les persones aspirants sempre que observin
defectes de forma en l’acreditació dels mèrits o bé quan
necessitin un aclariment d’alguns dels mèrits que s’han
acreditat dins el termini i en la forma escaient, perquè els
esmenin o aclareixin.
• Revisar la valoració dels mèrits d’acord amb les
al·legacions que les persones interessades presentin dins el
termini i en la forma escaient.
• Elevar la llista definitiva de persones valorades, avaluades
i ordenades d’acord amb la puntuació que han obtingut a la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, per a què dicti una
resolució amb els aspirants que hagin superat les proves,
ordenats per la puntuació que hagin obtingut.
• Els mèrits que al·leguen les persones aspirants s’han de
valorar, sempre que s’hagin acreditat dins el termini de
presentació de la sol·licitud de participació en el concurs,
d’acord amb el barem que especifica l’annex II.

a) Acreditar més temps de serveis prestats com a personal
funcionari interí o de carrera o com a personal laboral en
l’Administració del Parlament de les Illes Balears.

8. Publicació dels resultats

10.3. La resolució de creació de la borsa s’ha de fer pública en
el tauler d’anuncis del Parlament de les Illes Balears, en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i en la web
de la Institució parlamentària, amb indicació de totes les
persones integrants, i l’ordre de prelació segons la puntuació
obtinguda.

8.1. Les qualificacions de les proves, en la fase d’oposició, i la
valoració dels mèrits, en la fase de concurs, s’han de fer
públiques, als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, al tauler
d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera
feta la notificació pertinent als interessats i s’inicia el còmput
dels terminis a l’efecte de la presentació de recursos.
8.2. El tribunal, un cop estimades o desestimades les
al·legacions presentades, ha de fer pública la valoració
definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de
concurs, juntament amb la puntuació total de la fase d’oposició
i la puntuació global que els aspirants hagin obtingut en la
prova selectiva i el concurs de mèrits, que es determina sumant
les qualificacions de les dues fases.
8.3. La puntuació total que obtenen els aspirants en el concurs
oposició, determina els que formen part de la borsa.

b) Ser major de 45 anys.
c) Tenir més càrregues familiars.
d) Ser una dona víctima de violència de gènere.
Si finalment persisteix l’empat, s’ha de dur a terme un
sorteig.
10. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

10.1. El termini per a la resolució de la constitució de la borsa
d’assessors facultatius especialitat arxivística i documentació
és de 3 mesos a partir del dia en què finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds.
10.2. El tribunal qualificador ha d’elaborar una llista definitiva
general de totes les persones aspirants que formen part de la
borsa, per ordre de la puntuació obtinguda, la qual s’ha
d’elevar a la Mesa del Parlament perquè dicti la resolució de
creació de la borsa.

11. Notificacions
D’acord amb els articles 40.2 i 45.1.b) de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, atès que es tracta d’un procediment
de concurrència competitiva, els actes administratius que
integren el procediment de concurs i s’hagin de notificar a les
persones interessades, així com els de qualsevol procediment
que se’n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de
qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial), en
comptes de notificar-se han de publicar-se on indiqui la
convocatòria del procediment. En aquest cas, els mitjans on
s’efectuaran les publicacions seran els taulers d’anuncis del
Parlament de les Illes Balears i a la pàgina web del Parlament.
Tot això sense perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
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12. Adjudicació
12.1. Quan hi hagi una vacant de la borsa, si fa falta proveir-la,
o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la normativa
vigent, es pot nomenar una persona funcionaria interina, s’ha
d’oferir un lloc, en la forma que estableix la convocatòria, a les
persones incloses en la borsa que es trobin en la situació de
disponible, d’acord amb l’ordre de prelació, sempre que
compleixin els requisits que exigeix la relació de llocs de
treball per ocupar-lo.
12.2. Si hi ha més d’un lloc per cobrir, de les mateixes
característiques, es pot oferir de manera simultània i col·lectiva
a tantes persones candidates en situació de disponible en la
borsa com es consideri necessari per atendre les peticions de
cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s’han
d’adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones
aspirants de la borsa que n’hagin manifestat la conformitat.
S’ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui, a
través de qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la
recepció per la persona interessada o el seu representant.
S’utilitzarà, en primera instància, la tramesa d’un avís a
l’adreça de correu electrònic de la persona interessada i que
prèviament aquesta hagi comunicat; en segona instància, carta
certificada amb justificant de recepció; i, en darrer cas burofax,
tot i que la persona podrà fer constar a l’administració
parlamentària l’ús d’un altre sistema de comunicació. La
persona interessada ha de manifestar la conformitat amb
l’oferta de treball en el termini de dos dies, un dia en cas
d’urgència i la seva disposició a incorporar-se en el termini que
indiqui el departament de Recursos Humans.

de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,
mentre aquesta duri.
Aquests motius no suposaran la baixa de la borsa.
En tots aquests casos, s’haurà d’aportar el corresponent
justificant en un termini no superior de 5 dies hàbils i el rebuig
o la sol·licitud quedaran pendent de justificació durant aquest
temps. Un cop justificat romandrà en situació de no disponible
fins que finalitzin les causes al·legades. En aquests casos el
Departament de Recursos Humans tornarà a activar la persona
afectada com a personal disponible sense perdre la seva posició
en la borsa d’interins.
14. Reincorporació a la borsa
El personal funcionari interí que cessi en el lloc de treball,
llevat que sigui com a conseqüència de renúncia voluntària,
s’ha d’incorporar automàticament a la borsa de la qual formi
part en el lloc que li correspongui d’acord amb la puntuació
obtinguda en el moment en què es va formar.
15. Situació de les persones aspirants
15.1. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no
disponible en la borsa, no se li ha d’oferir cap lloc de treball
corresponent al mateix cos.
15.2. Estan en la situació de disponible la resta de persones
aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se’ls ha de
comunicar l’oferta d’un lloc de treball d’acord amb la seva
posició en la borsa.

13. Renúncia i motius d’exclusió de la borsa
16. Vigència de la borsa
13.1. Si la persona interessada no manifesta la conformitat amb
la proposta de nomenament en el termini esmentat en el punt
anterior i la disposició a incorporar-se en el termini que indiqui
el departament de Recursos Humans, es considera que renuncia
a ocupar el lloc de treball.
13.2. A les persones aspirants que renunciïn de manera
expressa o tàcita, se les ha d’excloure de la borsa de treball,
llevat que al·leguin, en el termini que estableix el punt 1
d’aquesta base per manifestar la conformitat, la concurrència
d’alguna de les circumstàncies següents, que s’han de justificar
documentalment dins els tres dies hàbils següents:
a) Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat,
d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi
el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per
a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.
b) Estar en situació de serveis actiu en el moment de
l’oferta.
c) Patir malaltia o estar en procés de recuperació de malaltia
o accident, justificant-se mitjançant la presentació de l’oportú
informe mèdic.
d) Mort d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat,
amb un límit temporal de cinc dies.
e) Víctimes de violència de gènere en els termes establerts
en l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,

La borsa de personal funcionari interí té una vigència
màxima de tres anys des que es publica al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. Un cop que hagi transcorregut
aquest període de temps la borsa perd la vigència i no es pot
reactivar. Transcorregut aquests tres anys i en el cas d’un
supòsit d’urgent necessitat, es podran convocar noves borses
per cobrir les places vacants que, de forma extraordinària,
poguessin sorgir.
17. Règim d’impugnacions i al·legacions
17.1. Contra aquestes bases i les resolucions definitives de
l’òrgan convocant, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o
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 a comptar de
l’endemà d’haver estat publicades o notificades.
17.2. Contra els actes de tràmit de l’Oficialia Major i del
tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar un
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini
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d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats al
tauler d’anuncis del Parlament, segons el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
17.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la
base 17.2, els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden
formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè
siguin considerades en el moment de fer-se pública la puntuació
final del procés selectiu.

3. Mèrits acadèmics
Preferentment s’han de valorar les titulacions acadèmiques
o la docència dels estudis acadèmics que estan directament
relacionades amb les funcions del cos, l’escala, i l’especialitat
si escau, objecte de la convocatòria, i sempre que siguin
diferents de la titulació que s’exigeix com a requisit per
participar-hi. Per tant, no s’han de valorar com a mèrit els
estudis que són una passa prèvia i necessària per cursar els
estudis que es valoren o que constitueixen el requisit per
participar en la convocatòria.
a) Titulacions acadèmiques

Annex II
Barem de mèrits
1. Experiència professional
a) Serveis prestats en una empresa privada exercint funcions
que per la seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues
a les del cos, escala i especialitat de la borsa: 0,05 punts per
mes, fins a un màxim de 5 punts.

Es valoren en aquest apartat les titulacions acadèmiques
(inclosos els cursos de postgrau) el caràcter oficial o
l’equivalència de les quals hagi reconegut i hagi establert el
Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com els
títols propis de grau i els títols propis de postgrau de les
universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments
propis.

b) Serveis prestats en una empresa pública societària
exercint funcions que per la seva naturalesa o contingut tècnic
siguin anàlogues a les del cos, escala i especialitat de la borsa
que es convoca: 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 5
punts.

•

c) Serveis prestats en entitats de dret públic sotmeses amb
caràcter general al dret privat, o en consorcis del sector públic,
o en fundacions del sector públic, exercint funcions que per la
seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les del
cos, escala, i especialitat si escau, de la borsa que es convoca:
0,06 punts per mes, fins a un màxim de 7 punts.

•

d) Serveis prestats en qualsevol administració pública,
sempre que estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 70/1978,
de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en
l’administració pública, exercint funcions que per la seva
naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les del cos,
escala i especialitat de la borsa: 0,07 punts per mes, fins a un
màxim de 10 punts, excepte els serveis prestats als organismes
públics que es regeixen en general pel dret privat, que s’han de
valorar d’acord amb el que disposa l’apartat anterior.

•

•

•

La puntuació màxima d’aquest apartat és de 10 punts.
2. Coneixements orals i escrits de català
S’han de valorar els certificats relacionats amb els tipus de
coneixements següents:
• Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts
• Nivell LA, de coneixements de llenguatge administratiu
(abans nivell E): 0,5 punt
S’ha de valorar només el certificat que correspongui al
nivell més alt que aporta la persona interessada, sempre que
sigui superior al que constitueix un requisit per participar en la
borsa a la qual opta, tret del certificat de coneixements de
llenguatge administratiu (la puntuació del qual es pot acumular
a la de l’altre certificat que s’acredita).
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2,5 punts.
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•

Per cada titulació acadèmica oficial de grau, segon cicle
universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o
equivalent: 4 punts.
Per cada titulació acadèmica oficial de diplomatura
universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o equivalent: 2 punts.
Màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols
propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert
universitari, i curs d’actualització universitària) es valoren
a raó de 0,050 punts per cada crèdit LRU (sistema de
valoració dels ensenyaments introduït pel Reial decret
1497/1987, de 27 de novembre), o per cada 10 hores
lectives, i a raó de 0,125 punts per cada crèdit
ECTS(sistema europeu de transferència de crèdits) o per
cada 25 hores lectives, amb un màxim de 2 punts.
En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau
no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits
LRU o ECTS, s’entén que els crèdits són LRU i s’han de
computar, d’acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,050
punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives.
No s’han de tenir en compte com a mèrit els títols de màster
que habilitin per a l’exercici de la professió que, si n’és el
cas, sigui objecte de la convocatòria, i en el supòsit de
presentar el títol de grau, atès que, en els esmentats casos,
n’és un requisit.
La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es poden
valorar els de nivell inferior o el del primer cicle necessaris
per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctorat,
màster oficial o títol propi de postgrau, en què sí que es pot
valorar la llicenciatura o l’equivalent.
La valoració màxima d’aquest apartat és de 3 punts.
b) Docència impartida d’estudis acadèmics

Es valora la docència impartida d’estudis acadèmics oficials
de les titulacions incloses en la lletra d’aquest apartat, a) així
com dels ensenyaments propis de les universitats espanyoles:
• Per cada crèdit LRU o, si n’és el cas, per cada 10 hores de
docència: 0,15 punts.
• Per cada crèdit ECTS o, si n’és el cas, per cada 25 hores de
docència: 0,375 punts.
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En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s’ha d’entendre
que són LRU i s’han de computar, d’acord amb el paràgraf
anterior, a raó de 0,15 punts per cada crèdit o per cada 10 hores
de docència.
La docència d’una mateixa matèria o contingut només s’ha
de valorar una vegada.
La valoració màxima d’aquest apartat 3 b) és d’ 1 punt.
4. Formació
a) Cursos
Per valorar els cursos de formació i de perfeccionament cal
atenir-se als criteris següents:
1. S’inclouen els cursos que s’imparteixen en el marc dels
acords de formació contínua amb l’Administració, sigui quin
sigui el promotor del curs i els cursos oferts pel Parlament de
les Illes Balears.
2. S’inclouen els cursos el promotor dels quals sigui una
administració pública o que estiguin homologats per una escola
d’administració pública.
3. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació
ocupacional que imparteix o promou el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears (SOIB), i altres entitats o organismes locals,
autonòmics o estatals amb competències en matèria de
formació ocupacional.
4. Els cursos de l’àrea juridicoadministrativa, els de l’àrea de
qualitat (gestió de persones i gestió de l’organització), els
d’igualtat de gènere, els d’aplicacions d’informàtica per a
usuaris (Open Office, Microsoft Office, correu electrònic i
Internet) i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals s’han de
valorar en qualsevol cas. A aquest efecte, s’ha de considerar
que les primeres 30 hores de qualsevol curs de prevenció de
riscs laborals es corresponen amb el curs bàsic.
5. Els altres cursos no inclosos en el punt 4 s’han de valorar
quan el contingut està directament relacionat amb les funcions
del cos, l’escala o l’especialitat corresponent a la borsa a la
qual s’opta.
6. En tots els casos s’han de valorar una sola vegada les accions
formatives relatives a un mateix contingut o a un mateix
programa, encara que se n’hagi repetit la participació.
7. La valoració dels cursos és la següent:
7.1 Cursos rebuts:
I. Cursos amb certificat d’aprofitament: 0,05 punts per cada
crèdit CFC (Comissió de Formació Contínua) o LRU,
equivalent a 10 hores de durada, i 0,125 punts per cada
crèdit ECTS, equivalent a 25 hores de durada. Si no se
n’especifica la durada, s’ha de valorar amb 0,025 punts.
En el supòsit que el diploma o el certificat no indiquin
els crèdits o no s’especifiqui si es tracten de crèdits LRU,
CFC o ECTS, s’entén que són LRU i s’han de computar,

d’acord amb el paràgraf anterior, a raó de 0,05 punts per
cada crèdit o per cada 10 hores lectives. En el supòsit que
figurin simultàniament crèdits i hores, cal atenir-se als
crèdits.
II. Cursos amb certificat d’assistència: 0,03 punts per cada
10 hores, o proporcionalment en cas de durada inferior. Si
no se n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,015
punts.
Això no obstant, la valoració dels cursos d’aplicacions
d’informàtica per a usuaris que indica el punt 4 a) 4 ha de
ser la següent:
- Nivell bàsic: 0,1 punts
- Nivell intermedi: 0,2 punts
- Nivell superior: 0,3 punts
En el cas que els certificats no indiquin el nivell, la
valoració ha de ser la següent:
- Cursos de durada de 10 a 19 hores: 0,1 punts
- Cursos de durada de 20 a 29 hores: 0,2 punts
- Cursos de durada de 30 hores o més: 0,3 punts
Només s’ha de valorar el nivell més alt o el certificat de
més hores de cadascuna de les aplicacions.
La resta dels cursos d’informàtica s’han de valorar amb els
criteris generals de puntuació, si estan relacionats amb les
funcions del cos i de l’ escala o l’especialitat corresponents
a la borsa a la qual s’opta.
7.2 Cursos impartits
Haver impartit cursos s’ha de valorar a raó de 0,10
punts per cada crèdit CFC o LRU, equivalent cada crèdit a
10 hores de durada, i 0,25 punts per cada crèdit ECTS,
equivalent a 25 hores de durada. Si no se n’especifica la
durada, s’ha de valorar amb 0,05 punts.
En el supòsit que el certificat no indiqui els crèdits o no
esmenti si es tracten de crèdits LRU, CFC o ECTS, s’ha
d’entendre que són LRU i s’han de computar, d’acord amb
el paràgraf anterior, a raó de 0,10 punts per cada crèdit o
per cada 10 hores de docència.
8. Puntuació màxima:
• Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 4 (cursos de les àrees
juridicoadministrativa, qualitat, igualtat de gènere,
aplicacions d’informàtica, i el curs bàsic de prevenció de
riscs laborals): 2 punts.
• Cursos inclosos en l’apartat 4 a) 5 (directament relacionats
amb les funcions del cos, l’escala o l’especialitat): 5 punts.
La valoració màxima d’aquest apartat 4 a) (Cursos) és de 8
punts.
b) Altres accions formatives
S’han de valorar els diplomes, els títols oficials o els
certificats expedits per centres o organismes del mateix
caràcter, referits a seminaris, congressos i jornades, relacionats
amb les funcions del cos, de l’escala o de l’especialitat de la
borsa sol·licitada: 0,03 punts per cada 10hores, o
proporcionalment en cas de durada inferior a 10 hores. Si no se
n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,015 punts.
La impartició de conferències en aquests seminaris,
congressos i jornades: 0,10 punts per cada 10 hores, o
proporcionalment en cas de durada inferior a 10 hores. Si no se
n’especifica la durada, s’han de valorar amb 0,05 punts. En
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aquest apartat s’han de tenir en compte els criteris generals
esmentats en l’apartat 4 a) (cursos).
El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat
4 b) (altres accions formatives) és d’ 1punt.
c) Coneixement de llengües estrangeres
Marc comú europeu
Puntuació
A1: 0,50 punts.
A2: 1 punt.
B1: 1,25 punts.
B2: 1,50 punts.
C1: 1,75 punts.
C2: 2,00 punts.
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Membres suplents del tribunal
President: Miquel Monserrat i Bibiloni
Vocal 1: Jaume Cerdà i Bibiloni
Vocal 2: Maria Massanet i Gili

Annex IV
Temari
1. El sistema arxivístic de les Illes Balears. Marc legal i
organismes que el conformen. Especial referència al sistema
arxivístic de les Illes Balears.
2. L’arxiu parlamentari. Fons documental, característiques i
funcionalitat.

Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’un mateix
idioma, només s’ha de valorar aquell que acredita un nivell de
coneixement superior.

3. Planificació i organització dels serveis al usuari. Accés,
consulta i préstec. Les polítiques de difusió del arxius.
Estratègies de màrketing i comunicació. La vessant cultural i
pedagògica. Propostes i actuació.

Només s’han de valorar els nivells superiors a aquell que es
demana com a requisit.

4. Els desastres en els arxius: protocols d’actuació i polítiques
preventives.

Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els
criteris indicats.

5. L’accés i el règim jurídic dels documents. Els òrgans que
regulen l’accés de la documentació a les Illes Balears.

Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que s’hi
ha d’atorgar, es podrà sol·licitar informe a l’EBAP, EOI o
òrgan o entitat administrativa que pertoqui d’acord amb la
normativa vigent en matèria de llengües de la Unió Europea i/o
de l’Estat Espanyol.

6. L’exercici de la transparència i la gestió documental a
l’administració pública. Marc legal i aplicació pràctica.

El total màxim de punts que es pot obtenir en aquest apartat
és de 2 punts.

7. La gestió documental, les estratègies de dades obertes i la
interoperabilitat en l’entorn de la transparència i el bon govern.
8. El document d’arxiu. La formació de l’expedient, tramitació
i tractament arxivístic.
9. El document fotogràfic i audiovisual: naturalesa, concepte,
característiques i tractament arxivístic.

5. Publicacions
5.1. Es valoren les publicacions amb ISBN o ISSN sobre
estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o
professionals sobre matèries o temes relacionats directament
amb les funcions de les places de la borsa sol·licitada, d’acord
amb els criteris que s’expressen a continuació:
a) Per articles en revistes i publicacions periòdiques: 0,02
punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.
b) Per l’autoria de llibres o reculls normatius comentats o
edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,2 punts
per coautoria i 0,5 punts per autoria individual.
5.2. La puntuació màxima d’aquest apartat és d’1,5 punts.

Annex III
Tribunal qualificador
Membres titulars del tribunal
Presidenta: Catalina Palmer i Taura
Vocal 1: Aina Pilar Albertí i Cabot
Vocal 2: Beatriu Zamorano i Galmés

10. El sistema de gestió documental. Definició, característiques
i tractament arxivístic.
11. El quadre de classificació. Concepte, metodologia
d’elaboració i implantació. La descripció arxivística. Principis,
metodologies i normes.
12. La indexació i recuperació documental. Mètodes i
instruments. Aplicació als arxius.
13. Mètodes d’indexació de la documentació. El tesaurus. El
tesaurus Eurovoc.
14. Requeriments funcionals per a la gestió de documents
electrònics en l’entorn del desenvolupaments d’aplicatius.
15. El document electrònic: concepte, característiques i
tractament arxivístic.
16. El document electrònic: cicle de vida, nous paradigmes.
17. La gestió dels documents electrònics: metadades i
interoperabilitat.
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18. L’esquema nacional d’interoperabilitat: les normes
tècniques i les guies d’aplicació.
19. L’administració electrònica i la gestió documental. Marc
jurídic i afectacions pràctiques.
20. Protocols d’identificació i signatura electrònica corporativa.
Normativa aplicable i elements bàsics. Plans d’actuació i
estratègies d’implementació.
21. Política de preservació de documents electrònics. Models
i elements bàsics, Estratègies d’implementació.
22. L’Estatut de personal al servei del Parlament de les Illes
Balears: organigrama, òrgans competents en matèria de
personal. Jornada de treball, permisos i vacances. Funcions del
cos d’assessors facultatius especialitat arxivística i
documentació del Parlament de les Illes Balears.
23. L’organització del Parlament. La presidència. La Mesa. Els
grups parlamentaris. La Junta de Portaveus. Les comissions. El
Ple. La Diputació Permanent.
24. El funcionament del Parlament: la convocatòria de les
sessions, les sessions, els debats i les votacions
Annex V
Model d’instància
Dades personals
Nom i llinatges
Data de naixement
DNI
Domicili
Municipi
Província
Codi postal
Telèfon
Correu electrònic
Declara
1. Reunir totes les condicions requerides a la base segona
apartat c) de la convocatòria publicada al BOPIB núm. 28 de
dia 24 de gener de 2020 per proveir una borsa extraordinària
d’assessors facultatius especialitat arxivística i documentació
del Parlament de les Illes Balears.
2. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, els certificats, els
títols i els documents corresponents per participar a la fase de
concurs de la present convocatòria.
3. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, d’un dels títols
exigits a l’apartat segon.

4. En relació amb els coneixements de català, s’ha d’adjuntar
còpia compulsada del certificat C1 o equivalent que acredita el
meu nivell de català.
5. Adjuntar còpia compulsada del meu DNI o document
equivalent per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola.
Sol·licita
Ser admès o admesa a les corresponents proves selectives.
____________ , ___ de ___________ del 20___
Signatura

Sr. President del Parlament de les Illes Balears
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