
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  22 de juny de 2012 VIII legislatura Núm. 52  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS

A) RGE núm. 4365/12, relativa a política del Govern en la gestió de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2468

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 4236/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a política de segregació lingüística.
2468

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 4251/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació del Decret
41/2004. 2468

B) RGE núm. 4490/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport aeri.
2468

C) RGE núm. 4475/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira de Noves
Tecnologies. 2468

D) RGE núm. 4481/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció
de la posidònia. 2468



2450 BOPIB núm. 52 -  22 de juny de 2012

E) RGE núm. 4483/12, de l'Hble. Sr. Diputat José Manuel Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola
Graduada de Maó. 2469

F) RGE núm. 4487/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als
equips directius. 2469

G) RGE núm. 4479/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració
de la comunitat educativa. 2469

H) RGE núm. 4918/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a si convocarà el Govern als redactors dels plans de viabilitat per evitar el tancament dels hospitals Joan March i General.2469

I) RGE núm. 4491/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació política amb
el Sr. Ouriaglhi. 2469

J) RGE núm. 4477/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
econòmiques del primer trimestre. 2469

K) RGE núm. 4489/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reactivació de
l'economia. 2469

L) RGE núm. 4915/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment
de la sentència del Tribunal Superior de Justícia en relació amb l'increment de sous dels metges. 2470

M) RGE núm. 4482/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació
efectiva de zones turístiques. 2470

N) RGE núm. 4480/12, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temporada
turística a Menorca. 2470

O) RGE núm. 4914/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències per
als ciutadans de les Illes Balears del rescat de la Unió Europea. 2470

P) RGE núm. 4478/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de transport
i mobilitat de les Illes Balears. 2470

Q) RGE núm. 4484/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació de les Illes Balears. 2470

R) RGE núm. 4485/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a incompatibilitat del president. 2470

S) RGE núm. 4492/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a primer any
de Govern. 2471

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

A)  RGE núm. 3306/12,  del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca al Projecte de llei RGE núm 1853/12, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2471

B)  RGE núm. 3666/12,  del Grup Parlamentari Socialista al Projecte de llei RGE núm 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2471

1.3.3. MOCIONS

A) Punts 1, 2 i 3 de la Moció RGE núm. 4365/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en la gestió de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2471



BOPIB núm. 52 -  22 de juny de 2012 2451

1.5. INFORMACIONS

A) Alteració de l'ordre del dia. 2471

B) Declaració institucional contra el comerç d'armes. 2472

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 3240/12, relativa a cooperació institucional per al suport al sector nàutic de les nostres illes. 2472

B) RGE núm. 3235/12, relativa a mesures de suport als treballadors que han esgotat totes les prestacions. 2473

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ

A) RGE núm. 2702/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a criteris relatius al trasllat de malalts amb transport aeri. 2473

B) RGE núm. 4054/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a retirada de contenidors als centres de salut. 2473

C) RGE núm. 5123/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a prestacions bàsiques. 2473

D) RGE núm. 262/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a coregulació
i arbitratge. 2473

E) RGE núm. 268/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció dels
consumidors i usuaris. 2473

F) RGE núm.3060/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a servei d'ensenyament en català. 2474

G) RGE núm. 4422/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Escola Graduada
de Maó. 2474

H) RGE núm. 4899/11 i 4900/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
saturació de l'Escola de persones adultes de Maó (I i II). 2474

I) RGE núm. 4901/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a calefacció a les aules de les escoletes infantils. 2474

J) RGE núm. 5007/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a Escola d'estiu d'ensenyants a Menorca. 2474

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 3108/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirar l’increment de taxes aeroportuàries dels pressuposts
generals de l’Estat. 2474

B) RGE núm. 3665/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control de legalitat dels drets dels treballadors acomiadats al sector
públic de les Illes Balears. 2475



2452 BOPIB núm. 52 -  22 de juny de 2012

C) RGE núm. 3745/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la no-creació d'un banc dolent. 2475

D) RGE núm. 3394/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a la sanitat. 2475

2.4. COMPAREIXENCES

A) Compareixença del Sr. Conseller de Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, mesures d'estalvi 2012 (XVII) (RGE núm. 3619/12). 2475

B) Compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Familia i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre la part del Pla
d'equilibri econòmic del Govern que afecta aquesta àrea (RGE núm. 3243/12). 2475

C) Compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Familia i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears, mesures d'estalvi 2012 (II) (RGE núm. 3633/12). 2475

2.5. INFORMACIÓ

A) Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut RGE núm. 4131/11. 2476

B) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut RGE núm. 267/12. 2476

C) Aprovació de l'escrit RGE núm. 4757/12, de la Ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears.
2476

D) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm. 4901/11.
2476

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 5523/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern i concertació social. 2476

B) RGE núm. 5524/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general esportiva. 2477

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 5440/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4236/12,
relativa a política de segregació lingüística del Govern. 2477

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 5160/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a cures palAliatives. 2490

B) RGE núm. 5161/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a campanyes d'ús racional del medicament. 2490

C) RGE núm. 5164/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a extracció d'arena a Cala Marçal. 2490

D) RGE núm. 5182/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Consell de Direcció de l'Ib-salut. 2491

E) RGE núm. 5183/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Consell de Direcció de l'Ib-salut. 2491

F) RGE núm. 5195/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Administracions Públiques. 2491



BOPIB núm. 52 -  22 de juny de 2012 2453

G) RGE núm. 5196/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 2491

H) RGE núm. 5197/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 2491

I) RGE núm. 5198/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria de Presidència. 2491

J) RGE núm. 5199/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. 2491

K) RGE núm. 5200/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria de Turisme i Esports. 2492

L) RGE núm. 5201/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2492

M) RGE núm. 5202/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 2492

N) RGE núm. 5203/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 2492

O) RGE núm. 5204/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). 2492

P) RGE núm. 5205/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Agència de Turisme de les Illes Balears. 2492

Q) RGE núm. 5206/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Agència Tributària de les Illes Balears. 2493

R) RGE núm. 5207/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Balears Innovació Telemàtica SA (BITEL). 2493

S) RGE núm. 5208/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per CAIB Patrimoni SA. 2493

T) RGE núm. 5209/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 2493

U) RGE núm. 5210/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci de Transports de Mallorca. 2493

V) RGE núm. 5211/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA. 2493

X) RGE núm. 5212/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Escola Balear d'Administració Pública. 2493

Y) RGE núm. 5213/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 2494

Z) RGE núm. 5214/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Espais de Natura Balear. 2494

AA) RGE núm. 5215/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Fires i Congressos de Balears, SA. 2494

AB) RGE núm. 5216/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per FOGAIBA. 2494



2454 BOPIB núm. 52 -  22 de juny de 2012

AC) RGE núm. 5217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, SA. 2494

AD) RGE núm. 5218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per GESMA. 2494

AE) RGE núm. 5219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). 2494

AF) RGE núm. 5220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Gestió Urbanística de Balears, SA. 2495

AG) RGE núm. 5221/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per IATB. 2495

AH) RGE núm. 5222/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'IBAVI. 2495

AI) RGE núm. 5223/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'IBISEC. 2495

AJ) RGE núm. 5224/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut Balear de la Dona. 2495

AK) RGE núm. 5225/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut Balear de la Joventut. 2495

AL) RGE núm. 5226/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut Balear de la Natura. 2495

AM) RGE núm. 5227/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
signats per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 2496

AN) RGE núm. 5228/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut d'Estudis Baleàrics. 2496

AO) RGE núm. 5229/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears. 2496

AP) RGE núm. 5230/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut de Biologia Animal de Balears SA. 2496

AQ) RGE núm. 5231/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA). 2496

AR) RGE núm. 5232/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per ISBA. 2496

AS) RGE núm. 5233/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Multimèdia de les Illes Balears, SA. 2497

AT) RGE núm. 5234/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Palau de Congressos de Palma, SA. 2497

AU) RGE núm. 5235/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Parc Bit Desenvolupament, SA. 2497

AV) RGE núm. 5236/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Ports de les Illes Balears. 2497

AX) RGE núm. 5237/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA. 2497



BOPIB núm. 52 -  22 de juny de 2012 2455

AY) RGE núm. 5238/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Ràdio de les Illes Balears, SA. 2497

AZ) RGE núm. 5239/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per SEMILLA. 2497

BA) RGE núm. 5240/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 2498

BB) RGE núm. 5241/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Servei de Salut de les Illes Balears. 2498

BC) RGE núm. 5243/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA. 2498

BD) RGE núm. 5244/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Serveis Ferroviaris de Mallorca. 2498

BE) RGE núm. 5245/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Televisió de les Illes Balears, SA. 2498

BF) RGE núm. 5246/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Tramvia de la Badia de Palma, SA. 2498

BG) RGE núm. 5247/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA). 2498
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per la Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR). 2499

BM) RGE núm. 5256/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació d'atenció i suport a la dependència i promoció de l'autonomia personal de les Illes Balears. 2499

BN) RGE núm. 5257/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull. 2499

BO) RGE núm. 5258/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació de Pràctica Jurídica. 2500

BP) RGE núm. 5259/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació del Museu i Centres Cultural de Formentera. 2500

BQ) RGE núm. 5260/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani. 2500

BR) RGE núm. 5261/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Illes Balears per a la innovació tecnològica. 2500

BS) RGE núm. 5262/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 2500
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BT) RGE núm. 5263/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Jardí Botànic de Sóller. 2500

BU) RGE núm. 5264/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears. 2500

BV) RGE núm. 5265/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Menorquina de l'Òpera. 2501

BX) RGE núm. 5266/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears. 2501

BY) RGE núm. 5267/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació per al Desenvolupament Sostenible. 2501

BZ) RGE núm. 5268/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació per al suport i la promoció de l'esport balear Illesport. 2501

CA) RGE núm. 5269/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Robert Graves. 2501

CB) RGE núm. 5270/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Santuari de Lluc. 2501

CC) RGE núm. 5271/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Teatre del Mar. 2502

CD) RGE núm. 5272/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Teatre Principal d'Inca. 2502

CE) RGE núm. 5273/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni signats per la Conselleria d'Administracions Públiques. 2502

CF) RGE núm. 5274/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni signats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 2502

CG) RGE núm. 5275/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni signats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 2502

CH) RGE núm. 5276/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni signats per la Conselleria de Presidència. 2502

CI) RGE núm. 5277/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni signats per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. 2503

CJ) RGE núm. 5278/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni signats per la Conselleria de Turisme i Esports. 2503

CK) RGE núm. 5279/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni signats per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2503

CL) RGE núm. 5280/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 2503

CM) RGE núm. 5281/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 2503

CN) RGE núm. 5282/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).

2503

CO) RGE núm. 5283/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Agència de Turisme de les Illes Balears. 2504
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CP) RGE núm. 5284/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Agència Tributària de les Illes Balears. 2504

CQ) RGE núm. 5285/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL). 2504

CR) RGE núm. 5286/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per CAIB Patrimoni, SA. 2504

CS) RGE núm. 5287/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 2504

CT) RGE núm. 5288/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats pe Consorci de Transports de Mallorca. 2504

CU) RGE núm. 5289/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA. 2505

CV) RGE núm. 5290/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Escola Balear d'Administració Pública. 2505

CX) RGE núm. 5291/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

2505

CY) RGE núm. 5292/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Espais de Natura Balear. 2505

CZ) RGE núm. 5293/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Fires i Congressos de Balears, SA. 2505

DA) RGE núm. 5294/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per FOGAIBA. 2505

DB) RGE núm. 5295/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. 2506

DC) RGE núm. 5296/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per GESMA. 2506

DD) RGE núm. 5297/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). 2506

DE) RGE núm. 5298/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Gestió Urbanística de Balears, SA. 2506

DF) RGE núm. 5299/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per IATB. 2506

DG) RGE núm. 5300/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'IBAVI. 2506

DH) RGE núm. 5301/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'IBISEC. 2507

DI) RGE núm. 5302/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Institut Balear de la Dona. 2507

DJ) RGE núm. 5303/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Institut Balear de la Joventut. 2507

DK) RGE núm. 5304/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Institut Balear de la Natura. 2507



2458 BOPIB núm. 52 -  22 de juny de 2012

DL) RGE núm. 5305/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Institut Balear d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

2507

DM) RGE núm. 5306/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Institut d'Estudis Baleàrics. 2507

DN) RGE núm. 5307/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears. 2508

DO) RGE núm. 5308/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA. 2508

DP) RGE núm. 5309/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA).

2508

DQ) RGE núm. 5310/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per ISBA. 2508

DR) RGE núm. 5311/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Multimèdia de les Illes Balears, SA. 2508

DS) RGE núm. 5312/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Palau de Congressos de Palma, SA. 2508

DT) RGE núm. 5313/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Parc Bit Desenvolupament, SA. 2509

DU) RGE núm. 5314/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Ports de les Illes Balears. 2509

DV) RGE núm. 5315/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears SA. 2509

DX) RGE núm. 5316/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Ràdio de les Illes Balears, SA. 2509

DY) RGE núm. 5317/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per SEMILLA. 2509

DZ) RGE núm. 5318/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 2509

EA) RGE núm. 5319/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats pel Servei de Salut de les Illes Balears. 2510

EB) RGE núm. 5321/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA. 2510

EC) RGE núm. 5322/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Serveis Ferroviaris de Mallorca. 2510

ED) RGE núm. 5323/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Televisió de les Illes Balears, SA. 2510

EE) RGE núm. 5324/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per Tramvia de la Badia de Palma, SA. 2510

EF) RGE núm. 5325/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA). 2510
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EG) RGE núm. 5326/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Balear de la Memòria Democràtica. 2511

EH) RGE núm. 5327/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Balears a l'Exterior. 2511

EI) RGE núm. 5328/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 2511

EJ) RGE núm. 5329/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Caubet Cimera de les Illes Balears. Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada. 2511

EK) RGE núm. 5330/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR). 2511

EL) RGE núm. 5331/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació d'atenció i suport a la dependència i promoció de l'autonomia
personal de les Illes Balears. 2511

EM) RGE núm. 5332/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.

2512

EN) RGE núm. 5333/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació de Pràctica Jurídica. 2512

EO) RGE núm. 5334/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera. 2512

EP) RGE núm. 5335/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani.

2512

EQ) RGE núm. 5336/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Illes Balears per a la innovació tecnològica. 2512

ER) RGE núm. 5337/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 2512

ES) RGE núm. 5338/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Jardí Botànic de Sóller. 2513

ET) RGE núm. 5339/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en salut de les Illes Balears.

2513

EU) RGE núm. 5340/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Menorquina de l'Òpera. 2513

EV) RGE núm. 5341/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears.

2513

EX) RGE núm. 5342/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació per al Desenvolupament Sostenible. 2513

EY) RGE núm. 5343/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació per al suport i la promoció de l'esport balear Illesport.

2513
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EZ) RGE núm. 5344/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Robert Graves. 2514

FA) RGE núm. 5345/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Santuari de Lluc. 2514

FB) RGE núm. 5346/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Teatre del Mar. 2514

FC) RGE núm. 5347/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Teatre Principal d'Inca. 2514

FD) RGE núm. 5348/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria d'Administracions Públiques. 2514

FE) RGE núm. 5349/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 2514

FF) RGE núm. 5350/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 2515

FG) RGE núm. 5351/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Presidència. 2515

FH) RGE núm. 5352/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. 2515

FI) RGE núm. 5353/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Turisme i Esports. 2515

FJ) RGE núm. 5354/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2515

FK) RGE núm. 5355/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Administracions Públiques. 2515

FL) RGE núm. 5356/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 2515

FM) RGE núm. 5357/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 2516

FN) RGE núm. 5358/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria de Presidència. 2516

FO) RGE núm. 5359/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. 2516

FP) RGE núm. 5360/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria de Turisme i Esports. 2516

FQ) RGE núm. 5361/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2516

FR) RGE núm. 5362/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 2516

FS) RGE núm. 5363/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 2517

FT) RGE núm. 5364/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). 2517
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FU) RGE núm. 5365/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Agència de Turisme de les Illes Balears. 2517

FV) RGE núm. 5366/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Agència Tributària de les Illes Balears. 2517

FX) RGE núm. 5367/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Balears Innovació Telemàtica SA (BITEL). 2517

FY) RGE núm. 5368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per CAIB Patrimoni SA. 2517

FZ) RGE núm. 5369/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 2517

GA) RGE núm. 5370/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides pel Consorci de Transports de Mallorca. 2518

GB) RGE núm. 5371/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA. 2518

GC) RGE núm. 5372/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Escola Balear d'Administració Pública. 2518

GD) RGE núm. 5373/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 2518

GE) RGE núm. 5374/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Espais de Natura Balear. 2518

GF) RGE núm. 5375/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Fires i Congressos de Balears, SA. 2518

GG) RGE núm. 5376/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per FOGAIBA. 2518

GH) RGE núm. 5377/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. 2519

GI) RGE núm. 5378/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ràtios del
curs 2011-2012. 2519

GJ) RGE núm. 5379/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (I). 2519

GK) RGE núm. 5380/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (II). 2519

GL) RGE núm. 5381/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (III). 2519

GM) RGE núm. 5382/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (IV). 2519

GN) RGE núm. 5383/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (V). 2519

GO) RGE núm. 5384/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (VI). 2520

GP) RGE núm. 5385/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (VII). 2520
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GQ) RGE núm. 5386/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procedència
de l'alumnat del colAlegi Aladern. 2520

GR) RGE núm. 5387/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de torrents
(I). 2520

GS) RGE núm. 5388/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de torrents
(II). 2520

GT) RGE núm. 5389/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de torrents
(III). 2520

GU) RGE núm. 5390/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (I). 2520

GV) RGE núm. 5391/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (II). 2521

GX) RGE núm. 5392/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (III). 2521

GY) RGE núm. 5393/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (IV). 2521

GZ) RGE núm. 5394/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (V). 2521

HA) RGE núm. 5395/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (VI). 2521

HB) RGE núm. 5396/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (VII). 2521

HC) RGE núm. 5397/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (VIII). 2521

HD) RGE núm. 5398/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (IX). 2521

HE) RGE núm. 5399/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (X). 2522

HF) RGE núm. 5400/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (XI). 2522

HG) RGE núm. 5401/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (XII). 2522

HH) RGE núm. 5402/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (XIII). 2522

HI) RGE núm. 5403/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució de
les actuacions a torrents (XIV). 2522

HJ) RGE núm. 5404/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució de
les actuacions a torrents (XV). 2522

HK) RGE núm. 5405/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (XVI). 2522

HL) RGE núm. 5406/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat d'execució
de les actuacions a torrents (XVII). 2523
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HM) RGE núm. 5407/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (I). 2523

HN) RGE núm. 5408/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (II). 2523

HO) RGE núm. 5409/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (III). 2523

HP) RGE núm. 5410/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (IV). 2523

HQ) RGE núm. 5411/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (V). 2523

HR) RGE núm. 5412/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (VI). 2523

HS) RGE núm. 5413/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (VII). 2524

HT) RGE núm. 5414/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (VIII). 2524

HU) RGE núm. 5415/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (IX). 2524

HV) RGE núm. 5416/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves línies de PDR
(I). 2524

HX) RGE núm. 5417/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves línies de PDR
(II). 2524

HY) RGE núm. 5418/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a basses de reguiu.
2524

HZ) RGE núm. 5419/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
PLANDISA. 2525

IA) RGE núm. 5420/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions del director
general de l'EPRTVIB (I). 2525

IB) RGE núm. 5421/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions del director
general de l'EPRTVIB (II). 2525

IC) RGE núm. 5422/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3
Ràdio (I). 2525

ID) RGE núm. 5423/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3
Ràdio (II). 2525

IE) RGE núm. 5424/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio
(III). 2525

IF) RGE núm. 5425/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio
(IV). 2525

IG) RGE núm. 5426/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3
Ràdio (V). 2525

IH) RGE núm. 5427/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3
Ràdio (VI). 2526
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II) RGE núm. 5428/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio
(VII). 2526

IJ) RGE núm. 5429/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio
(VIII). 2526

IK) RGE núm. 5430/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3
Ràdio (IX). 2526

IL) RGE núm. 5431/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio
(X). 2526

IM) RGE núm. 5432/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en les
funcions dels professionals (I). 2526

IN) RGE núm. 5433/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en les funcions
dels professionals (II). 2526

IO) RGE núm. 5434/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en les funcions
dels professionals (III). 2526

IP) RGE núm. 5435/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en les funcions
dels professionals (IV). 2527

IQ) RGE núm. 5436/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a membre del Consell
d'Administració de l'Autoritat Portuària. 2527

IR) RGE núm. 5442/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per GESMA. 2527

IS) RGE núm. 5443/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). 2527

IT) RGE núm. 5444/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Gestió Urbanística de Balears, SA. 2527

IU) RGE núm. 5445/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per IATB. 2527

IV) RGE núm. 5446/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'IBAVI. 2527

IX) RGE núm. 5447/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'IBISEC. 2528

IY) RGE núm. 5448/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut Balear de la Dona. 2528

IZ) RGE núm. 5449/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut Balear de la Joventut. 2528

JA) RGE núm. 5450/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut Balear de la Natura. 2528

JB) RGE núm. 5451/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 2528

JC) RGE núm. 5452/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut d'Estudis Baleàrics. 2528

JD) RGE núm. 5453/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears. 2528
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JE) RGE núm. 5454/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA. 2529

JF) RGE núm. 5455/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA). 2529

JG) RGE núm. 5456/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per ISBA. 2529

JH) RGE núm. 5457/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Multimèdia de les Illes Balears, SA. 2529

JI) RGE núm. 5458/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Palau de Congressos de Palma, SA. 2529

JJ) RGE núm. 5459/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Parc Bit Desenvolupament, SA. 2529

JK) RGE núm. 5460/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Ports de les Illes Balears. 2529

JL) RGE núm. 5461/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Ràdio de les Illes Balears SA. 2530

JM) RGE núm. 5462/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per SEMILLA. 2530

JN) RGE núm. 5463/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 2530

JO) RGE núm. 5464/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides pel Servei de Salut de les Illes Balears. 2530

JP) RGE núm. 5466/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA. 2530

JQ) RGE núm. 5467/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Serveis Ferroviaris de Mallorca. 2530

JR) RGE núm. 5468/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Televisió de les Illes Balears, SA. 2530

JS) RGE núm. 5469/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Tramvia de la Badia de Palma, SA. 2531

JT) RGE núm. 5470/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Sentència 231
(I). 2531

JU) RGE núm. 5471/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis jurídics
(I). 2531

JV) RGE núm. 5472/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis jurídics
(II). 2531

JX) RGE núm. 5473/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Sentència 231
(II). 2531

JY) RGE núm. 5474/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Sentència 231
(III). 2531

JZ) RGE núm. 5475/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Sentència 231
(IV). 2531
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KA) RGE núm. 5476/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
que ocupen una plaça NEE o NESE. 2532

KB) RGE núm. 5477/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA. 2532

KC) RGE núm. 5515/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de
categoria turística (I). 2532

KD) RGE núm. 5516/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de
categoria turística (II). 2532

KE) RGE núm. 5517/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de
categoria turística (III). 2532

KF) RGE núm. 5518/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada de
categoria turística. 2532

KG) RGE núm. 5519/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació realitzats a l'Escola d'Hostaleria (I). 2532

KH) RGE núm. 5520/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació realitzats a l'Escola d'Hostaleria (II). 2533

KI) RGE núm. 5521/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a certificacions
impartides per l'Escola d'Hostaleria. 2533

KJ) RGE núm. 5522/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos per a
treballadors ocupats realitzats per l'Escola d'Hostaleria. 2533

KK) RGE núm. 5526/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a liquidació dels pagaments a les
navilieres. 2533

KL) RGE núm. 5527/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a quantitats rebudes per les navilieres.
2533

KM) RGE núm. 5528/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a delimitació de la zona
maritimoterrestre de Formentera. 2533

KN) RGE núm. 5529/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Llei de transport marítim.
2533

KO) RGE núm. 5530/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a fondeigs ecològics. 2533

KP) RGE núm. 5531/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a jutjat de primera instància a
Formentera. 2534

KQ) RGE núm. 5532/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a finançament dels consells insulars
(I). 2534

KR) RGE núm. 5533/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a finançament dels consells insulars
(II). 2534

KS) RGE núm. 5534/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a finançament dels consells insulars
(III). 2534

KT) RGE núm. 5535/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a finançament dels consells insulars
(IV). 2534

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5146/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a conservatori de Menorca. 2534
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 4916/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establir un pla d'actuació conjunta que eviti la dissolució del
Menorca Bàsquet SAD i el Club Vòlei Ciutadella. 2535

B) RGE núm. 5482/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament rural. 2535

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5156/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a servei de traducció a la policia.
2536

B) RGE núm. 5441/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de traducció judicial a les Illes Balears. 2537

C) RGE núm. 5480/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar una resposta als estalviadors que compraren participacions
preferents. 2537

D) RGE núm. 5481/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs.
2538

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 5483/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2538

B) RGE núm. 5484/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2538

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 2896/12. 2539

B) Manteniment d'interpelAlacions per al proper període de sessions. 2539

C) Manteniment de preguntes orals davant comissió per al proper període de sessions. 2539

4. INFORMACIONS

A) Admissió de l'escrit RGE núm. 5251/12, del Grup Parlamentari Popular, i declaració del Sr. Antoni Pastor i Cabrer com a diputat
no adscrit. 2540

B) Declaració de la Sra. Margalida Font i Aguiló com a diputada no adscrita 2541

C) Canvis de membres a la Diputació Permanent i a la Comissió de Reglament. 2541

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012. 2541
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de juny de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4365/12, relativa a política del Govern en la gestió de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears i la Direcció General de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears a reconèixer la representativitat i la
legitimitat del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, com
a entitat sindical independent defensora dels interessos dels
treballadors dels mitjans de comunicació a les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 19 de juny de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4236/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a política de segregació lingüística.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael A. Bosch
i Sans.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Antoni Alorda i
Rafael A. Bosch.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4251/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a derogació del Decret 41/2004. (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4490/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transport aeri. (BOPIB núm.
50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4475/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fira de Noves Tecnologies.
(BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4481/12, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protecció de la posidònia.
(BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).



BOPIB núm. 52 -  22 de juny de 2012 2469

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4483/12, de
l'Hble. Sr. Diputat José Manuel Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Escola Graduada de Maó.
(BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4487/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suport als equips directius.
(BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4479/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració de la comunitat
educativa. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4918/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a si
convocarà el Govern als redactors dels plans de viabilitat per
evitar el tancament dels hospitals Joan March i General.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4491/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a relació política amb el Sr.
Ouriaglhi. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4477/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades econòmiques del primer
trimestre. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4489/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reactivació de l'economia. (BOPIB núm.
50, de 8 de juny de 2012).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4915/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incompliment de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia en relació amb l'increment de
sous dels metges. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4482/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renovació efectiva de zones
turístiques. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4480/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a temporada turística a Menorca.
(BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4914/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències per als
ciutadans de les Illes Balears del rescat de la Unió Europea.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4478/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llei de transport i mobilitat de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4484/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'ocupació de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4485/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
incompatibilitat del president. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de
2012).
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La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4492/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a primer any de Govern.
(BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, rebutjà l'Esmena de totalitat de devolució
RGE núm. 3306/12,  del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca al Projecte de llei RGE núm 1853/12, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 40, de 30 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, rebutjà l'Esmena a la totalitat amb text
alternatiu RGE núm. 3666/12,  del Grup Parlamentari Socialista
al Projecte de llei RGE núm 1853/12, de modificació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 40, de 30 de març
de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de juny de 2012, rebutjà els Punts 1, 2 i 3 de la Moció RGE
núm. 4365/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política del Govern en la gestió de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. (BOPIB núm. 50, de 8 de
juny de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Alteració de l'ordre del dia.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de juny de 2012, aprovà per assentiment l'alteració de l'ordre del
dia en el sentit d'afegir-hi un nou punt consistent a sotmetre a la
consideració del Ple el text harmonitzat del Projecte de llei RGE
núm. 1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional contra el comerç d'armes.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de juny de 2012, aprovà per assentiment la declaració
institucional següent:

Declaració institucional contra el comerç d'armes

“Tenint en compte que des de 1989 hi ha hagut 128
conflictes armats en els quals hi ha hagut almenys 250.000
morts cada any i es calcula que cada any es cometen uns
300.000 homicides en conflictes no armats.

Reconeixent que l’absència de normes internacionals
establertes de mutu acord per a la transferència d’armes
convencionals a fi de fer front, entre altres coses, als problemes
relacionats amb el comerç no regulat d’armes convencionals i
la seva desviació al mercat ilAlícit és un factor que contribueix
als conflictes armats, el desplaçament de persones, la
delinqüència organitzada i el terrorisme, menyscabant la pau, la
reconciliació, la seguretat, l’estabilitat i el desenvolupament
econòmic i social sostenible.

Considerant que en més del 60% de les violacions de drets
humans documentades per Amnistia Internacional en una
dècada es van utilitzar armes petites i lleugeres. 

Extremadament preocupats pel fet que nens i nenes soldat
han participat de forma activa en conflictes en forces
governamentals o grups armats no estatals en 19 països des de
2004.

Considerant la destrucció d’infraestructura socioeconòmica
i de mercats, la corrupció i el desviament de fons públics, que
neguen l’accés a les persones empobrides a assistència mèdica,
aigua, aliments, habitatge i educació.

Acollint amb satisfacció el fet que en 2009, la comunitat
internacional va acordar iniciar les negociacions per crear un
tractat que regulés de forma efectiva el comerç internacional
d’armes. 

Considerant especialment que la Resolució 64/48 de
l’Assemblea General de l’ONU demanava als estats membres
de les Nacions Unides l’establiment d’un tractat ferm i sòlid per
crear un instrument eficaç que contengui les normes
internacionals comunes més elevades possibles per a la
importació, exportació i transferència internacional d’armes
convencionals.

Tenint en compte que el juliol de 2012 se celebra una
conferència de negociació sobre un Tractat sobre el Comerç
d’Armes.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l’Estat al fet que, mitjançant la intervenció del ministre
d’Afers Exteriors i Cooperació, es donin les instruccions perquè
la delegació espanyola en la propera conferència de negociació
del Tractat sobre el Comerç d’Armes defensi els següents
principis:

Primer. Introduir els elements continguts en l’anomenada
regla d’or del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret
Internacional Humanitari perquè el Tractat estableixi que les
transferències d’armes siguin coherents amb els compromisos
vigents dels Estats parts de conformitat amb el Dret
Internacional, de manera que aquestes transferències no
fomentin la violació dels drets humans al país de destinació
final.

Segon. Una major regulació en els sistemes de concessió de
llicències d’exportació i en els controls sobre el material objecte
d’exportació, en línia amb els criteris de la posició comuna de
la Unió Europea sobre la matèria.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de juny de 2012, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3240/12, relativa a
cooperació institucional per al suport al sector nàutic de les
nostres illes, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

i el Govern de la comunitat autònoma, a aprovar, amb la
participació del sector, un pla de línies d’acció per potenciar el
sector nàutic de les nostres illes, tenint en compte la realitat
insular."

A la seu del Parlament, 19 de juny de 2012.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3235/12, relativa a mesures de suport als treballadors
que han esgotat totes les prestacions, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a fer real el seu compromís amb els ciutadans de les
nostres illes de lluita contra l’atur, habilitant els recursos
econòmics que de forma extraordinària possibilitin acordar, de
manera concertada, mesures d’urgència per a l’accés al treball
dels colAlectius amb especials dificultats, joves i aturats de llarga
durada sense prestacions."

A la seu del Parlament, 19 de juny de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 21 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2702/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a criteris relatius al trasllat de malalts amb transport aeri.
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 21 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
4054/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a retirada de contenidors als centres de salut. (BOPIB núm. 18,
de 28 d'octubre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 21 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
5123/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a prestacions bàsiques. (BOPIB núm. 25, de 9 de desembre de
2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 21 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
262/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a coregulació i arbitratge.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 21 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
268/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció dels
consumidors i usuaris. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm.3060/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a servei d'ensenyament en català. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 4422/11, de l'Hble. Sra. Diputada
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Escola Graduada de Maó. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de 2012, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 4899/11 i 4900/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a saturació de l'Escola de
persones adultes de Maó (I i II). (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 4901/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a calefacció a les aules de les escoletes
infantils. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 5007/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Escola d'estiu d'ensenyants a Menorca.
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 de juny de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3108/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirar l’increment de taxes aeroportuàries dels
pressuposts generals de l’Estat. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig
de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 de juny de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3665/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de legalitat dels drets dels treballadors
acomiadats al sector públic de les Illes Balears. (BOPIB núm.
48, de 25 de maig de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 de juny de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3745/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la no-creació d'un banc dolent. (BOPIB núm. 48, de
25 de maig de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3394/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a la sanitat.
(BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Presidència, davant la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el Pla
per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears, mesures
d'estalvi 2012 (XVII) (RGE núm. 3619/12).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de
2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de
Presidència, qui, acompanyat de la secretària general de la
Conselleria de Presidència, de la directora general de relacions
Institucionals i Acció Exterior, de la cap de Gabinet i de la
directora general de Coordinació, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Familia i

Benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre la part del
Pla d'equilibri econòmic del Govern que afecta aquesta àrea
(RGE núm. 3243/12).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de juny de 2012, tengué lloc la compareixença
de la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, qui,
acompanyada del director general de Salut Pública i Consum i
vicepresident de l'Àrea de Serveis Assistencials de l'ib-salut, del
cap de Premsa de l'ib-salut i de la cap de Premsa i del cap de
Gabinet de la Conselleria de Salut, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Familia i

Benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre el Pla per
a l'equilibri econòmic de les Illes Balears, mesures d'estalvi
2012 (II) (RGE núm. 3633/12).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 13 de juny de 2012, en relació amb la
compareixença esmentada, el Grup Parlamentari Socialista la
donà per contestada, atès que s'havia produït la compareixença
RGE núm. 3243/12 de la mateixa consellera sobre el mateix
tema, i, en conseqüència, no s'entrà en debat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Salut RGE núm. 4131/11.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de març de 2012, quedà ajornada la pregunta
esmentada, presentada per la diputada Hble. Sra. Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital
Verge del Toro (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011),
atès que aquesta diputada exerceix la presidència de la comissió
de què es tracta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Salut RGE núm. 267/12.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de març de 2012, quedà retirada la pregunta
esmentada, presentada per la diputada Hble. Sra. Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració EBAD Menorca (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Aprovació de l'escrit RGE núm. 4757/12, de la Ponència

sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de juny de 2012, s'aprovà per assentiment
l'escrit esmentat, mitjançant el qual s'informa que la ponència
esmentada aprovà per unanimitat un calendari de
compareixences per al proper període de sessions.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
4901/11.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny de 2012, quedà
retirada la pregunta esmentada, presentada per la diputada Hble.
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a saturació de l'Escola de persones adultes de Maó (III)
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5523/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política del Govern i concertació social. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5524/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general esportiva. (Mesa de 19 de juny de
2012).

Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern i concertació social.

Atesos els moments de dificultats econòmiques, socials i
polítiques que vivim, els socialistes creim fonamental la
concertació social com una eina necessària per donar respostes
conjuntes i encertades als reptes d’avui i demà, perquè sols junts
serem forts.

Atès que l’acció i la política del Govern de les Illes Balears
no conviden a l’esperança que donen l’acord i la concertació.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre política
del Govern i concertació social.

Palma, a 8 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general esportiva.

L'absència d'iniciativa en política esportiva per part de la
Conselleria de Turisme i Esports en aquesta legislatura és
alarmant i resulta convenient que per part del responsable de la
matèria es donin explicacions sobre la política general que en
matèria d'esports es pensa desenvolupar.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
interpelAlació; sobre la política general del Govern de les Illes
Balears en matèria d'esports.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5440/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
4236/12, relativa a política de segregació lingüística del
Govern. (Mesa de 19 de juny de 2012).

Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 4236/12, relativa a política de
segregació lingüística del Govern, la moció següent.

Primer. El Parlament de les Illes Balears reconeix el paper
essencial que ha jugat i ha de jugar l’escola en la cohesió social
de la comunitat política de les Illes Balears, i aposta per una
escola inclusiva i integradora.

En conseqüència, insta el Govern de les Illes a Balears a
desistir d’iniciatives que comprometin la convivència a les aules
i, en concret, a crear línies d’ensenyament separades per motiu
de la llengua d’escolarització.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a respectar els projectes lingüístics dels centres,
sense alterar-los amb instruccions que provoquin la segregació
a les aules, i a vetllar perquè garanteixin l’aprenentatge del
català, el castellà i l’anglès.

Així mateix, el Parlament insta el Govern a treballar per dur
a terme les recomanacions del Parlament europeu sobre
l’educació dels fills dels immigrants (resolució de 2 d’abril de
2009).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears declara que la
llengua catalana, la llengua pròpia de les Illes Balears, ha de ser
llengua comuna de tota la societat i insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures escaients perquè tot els ciutadans
puguin usar-la i conèixer-la amb plena normalitat.

El Parlament assumeix que la fórmula més eficaç per
garantir el coneixement de la llengua catalana i per promoure el
multilingüisme és adoptar la llengua catalana com la de
referència per a l’ensenyament, sense perjudici de les mesures
escaients per garantir l’aprenentatge del castellà, així com
d’altres llengües no oficials, i de manera molt especial l’anglès;
del respecte per la llengua materna i les mesures especials per
estades provisionals (inferiors als dos cursos escolars).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a treballar per la cohesió de la societat de les
Illes Balears i, en conseqüència, a no promoure la fragmentació
en comunitats lingüístiques, i a evitar l’enfrontament sobre
elements vertebradors d’identitat bàsics, com ho és la llengua.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears constata les
dificultats que està patint l’educació a les Illes Balears per les
restriccions pressupostàries a què és sotmesa i insta el Govern
a extremar la seva diligència per salvaguardar la qualitat i la
inclusió dels serveis educatius i formatius, essencials per
afrontar el futur amb garanties, rectificant les decisions sobre
disminucions de personal i recursos als centres i sobre mesures
lingüístiques que compliquin capriciosament la seva gestió.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a tenir
en consideració el parer de la comunitat educativa en les
mesures bàsiques del sistema educatiu i, en conseqüència, a
retirar la campanya de segregació lingüística a les aules.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir present el paper que l’Estatut atorga a la
Universitat com a institució oficial consultiva per a tot el que es
refereix a la llengua catalana. En aquest sentit, no aplicarà cap
iniciativa de segregació per llengua d’ensenyament sense
consultar la Universitat.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears constata que
l’atenció particular als alumnes amb motiu d’elegir la llengua
d’aprenentatge no figura en el decret vigent per a l’atenció a la
diversitat, i insta el Govern a considerar absolutament prioritari
atendre els supòsits que sí hi són prevists.
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Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fer servir els canals habituals per
comunicar-se amb els pares i alumnes, evitant despeses
innecessàries i evitant transmetre la sensació que la Conselleria
pretén influir en les decisions dels pares des de posicionaments
ideològics partidistes.

Desè. El Parlament de les Illes Balears reitera el seu
compromís en defensa de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, rebutja les mesures adoptades que contradiuen les
conseqüències naturals de la seva oficialitat, i crida tots els
ciutadans i institucions a fer-se’n corresponsables.

En aquest sentit, el Parlament s’adhereix a la campanya
“Enllaçats per la llengua”, com a mostra de suport a la llengua
pròpia i fa seves les paraules de Mn. Alcover (en l’efemèride
del seu 150è aniversari):

“Per a un poble, estimar sa llengua és signe de vitalitat i de
plenitud de vida intelAlectual. Són els pobles decadents,
ensopits, amodorrats, sense cap ni centener, destinats a
desaparèixer i que ells mateixos accepten i firmen sa
sentència de mort; són els pobles així, que desprecien,
dejecten i abandonen sa pròpia llengua.”

Palma, a 15 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5160/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a cures palAliatives. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5161/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a campanyes d'ús racional
del medicament. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5164/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a extracció d'arena a Cala
Marçal. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5182/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Consell de Direcció de
l'Ib-salut. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5183/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Consell de Direcció de
l'Ib-salut. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5195/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5196/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5197/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5198/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria de Presidència. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5199/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5200/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria de Turisme i Esports.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5201/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5202/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5203/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5204/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5205/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Agència de Turisme de les Illes Balears.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5206/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Agència Tributària de les Illes Balears.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5207/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Balears Innovació Telemàtica SA
(BITEL). (Mesa de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5208/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per CAIB Patrimoni SA. (Mesa de 19 de juny
de 2012).

RGE núm. 5209/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5210/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci de Transports de Mallorca.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5211/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5212/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Escola Balear d'Administració Pública.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5213/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les
Illes Balears (ESADIB). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5214/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Espais de Natura Balear. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5215/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Fires i Congressos de Balears, SA. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5216/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per FOGAIBA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per GESMA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Gestió Urbanística de Balears, SA. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5221/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per IATB. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5222/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'IBAVI. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5223/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'IBISEC. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5224/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut Balear de la Dona. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5225/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut Balear de la Joventut. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5226/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut Balear de la Natura. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5227/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5228/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5229/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5230/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut de Biologia Animal de Balears
SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5231/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de
les Illes Balears (IQUA). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5232/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per ISBA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5233/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Multimèdia de les Illes Balears, SA. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5234/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Palau de Congressos de Palma, SA.
(Mesa de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5235/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Parc Bit Desenvolupament, SA. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5236/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Ports de les Illes Balears. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5237/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Promocions Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5238/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Ràdio de les Illes Balears, SA. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5239/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per SEMILLA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5240/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5241/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Servei de Salut de les Illes Balears. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5243/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Serveis d'Informació Territorial de les
Illes Balears, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5244/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5245/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Televisió de les Illes Balears, SA. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5246/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Tramvia de la Badia de Palma, SA. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5247/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Àrea de Creació Acústica
(ACA). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5248/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació balear de la Memòria
Democràtica. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5249/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Balears a l'Exterior. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5250/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5254/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Caubet Cimera Illes Balears.
Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5255/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR). (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5256/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5257/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació d'Investigació Sanitària de
les Illes Balears Ramon Llull. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5258/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació de Pràctica Jurídica. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5259/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació del Museu i Centres Cultural
de Formentera. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5260/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Es Baluard Museu d'Art
Modern i Contemporani. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5261/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Illes Balears per a la
innovació tecnològica. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5262/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
(Mesa de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5263/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Jardí Botànic de Sóller.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5264/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Mateu Orfila d'Investigació
en Salut de les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5265/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Menorquina de l'Òpera.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5266/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació per al Conservatori de
Música i Dansa de les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5267/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5268/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació per al suport i la promoció de
l'esport balear Illesport. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5269/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Robert Graves. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5270/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Santuari de Lluc. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5271/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Teatre del Mar. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5272/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Teatre Principal d'Inca.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5273/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni signats per
la Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5274/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni signats per
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5275/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni signats per
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5276/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni signats per
la Conselleria de Presidència. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5277/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni signats per
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5278/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni signats per
la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5279/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni signats per
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5280/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5281/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5282/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears (AQUIB). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5283/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Agència de Turisme de les Illes Balears. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5284/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Agència Tributària de les Illes Balears. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5285/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL). (Mesa
de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5286/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per CAIB Patrimoni, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5287/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5288/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats pe Consorci de Transports de Mallorca. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5289/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5290/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Escola Balear d'Administració Pública. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5291/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5292/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Espais de Natura Balear. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5293/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Fires i Congressos de Balears, SA. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5294/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per FOGAIBA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5295/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5296/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per GESMA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5297/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5298/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Gestió Urbanística de Balears, SA. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5299/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per IATB. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5300/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'IBAVI. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5301/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'IBISEC. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5302/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Institut Balear de la Dona. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5303/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Institut Balear de la Joventut. (Mesa de 19 de juny
de 2012).

RGE núm. 5304/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Institut Balear de la Natura. (Mesa de 19 de juny
de 2012).

RGE núm. 5305/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Institut Balear d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5306/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 19 de juny
de 2012).
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RGE núm. 5307/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5308/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5309/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes
Balears (IQUA). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5310/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per ISBA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5311/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Multimèdia de les Illes Balears, SA. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5312/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Palau de Congressos de Palma, SA. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5313/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Parc Bit Desenvolupament, SA. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5314/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Ports de les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5315/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5316/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Ràdio de les Illes Balears, SA. (Mesa de 19 de juny
de 2012).

RGE núm. 5317/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per SEMILLA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5318/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5319/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats pel Servei de Salut de les Illes Balears. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5321/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5322/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5323/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Televisió de les Illes Balears, SA. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5324/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per Tramvia de la Badia de Palma, SA. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5325/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA).
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5326/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Balear de la Memòria Democràtica.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5327/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Balears a l'Exterior. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5328/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5329/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Caubet Cimera de les Illes Balears.
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Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5330/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR). (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5331/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació d'atenció i suport a la dependència i
promoció de l'autonomia personal de les Illes Balears. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5332/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5333/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació de Pràctica Jurídica. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5334/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació del Museu i Centre Cultural de
Formentera. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5335/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i
Contemporani. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5336/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Illes Balears per a la innovació
tecnològica. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5337/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5338/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Jardí Botànic de Sóller. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5339/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en salut de
les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5340/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Menorquina de l'Òpera. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5341/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa
de les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5342/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació per al Desenvolupament Sostenible.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5343/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació per al suport i la promoció de l'esport
balear Illesport. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5344/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Robert Graves. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5345/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Santuari de Lluc. (Mesa de 19 de juny
de 2012).

RGE núm. 5346/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Teatre del Mar. (Mesa de 19 de juny
de 2012).

RGE núm. 5347/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Teatre Principal d'Inca. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5348/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5349/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (Mesa de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5350/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5351/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Presidència.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5352/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5353/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5354/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (Mesa de 19 de juny
de 2012).

RGE núm. 5355/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5356/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5357/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5358/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria de Presidència.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5359/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5360/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5361/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5362/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5363/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5364/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5365/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Agència de Turisme de les Illes
Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5366/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Agència Tributària de les Illes
Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5367/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Balears Innovació Telemàtica SA
(BITEL). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per CAIB Patrimoni SA. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5369/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5370/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides pel Consorci de Transports de
Mallorca. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5371/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5372/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Escola Balear d'Administració
Pública. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5373/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Escola Superior d'Art Dramàtic
de les Illes Balears (ESADIB). (Mesa de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5374/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Espais de Natura Balear. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5375/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Fires i Congressos de Balears, SA.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5376/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per FOGAIBA. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5377/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides pel Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5378/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ràtios del curs 2011-2012. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5379/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a procés d'admissió del colAlegi Aladern (I). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5380/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a procés d'admissió del colAlegi Aladern (II). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5381/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a procés d'admissió del colAlegi Aladern (III). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5382/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a procés d'admissió del colAlegi Aladern (IV). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5383/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a procés d'admissió del colAlegi Aladern (V). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5384/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a procés d'admissió del colAlegi Aladern (VI). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5385/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a procés d'admissió del colAlegi Aladern (VII). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5386/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a procedència de l'alumnat del colAlegi Aladern. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5387/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
torrents (I). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5388/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
torrents (II). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5389/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
torrents (III). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5390/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (I). (Mesa de 19 de juny
de 2012).

RGE núm. 5391/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (II). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5392/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (III). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5393/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (IV). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5394/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (V). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5395/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (VI). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5396/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (VII). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5397/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (VIII). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5398/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (IX). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5399/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (X). (Mesa de 19 de
juny de 2012).
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RGE núm. 5400/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (XI). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5401/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (XII). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5402/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (XIII). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5403/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (XIV). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5404/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (XV). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5405/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (XVI). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5406/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució de les actuacions a torrents (XVII). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5407/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (I). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5408/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (II). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5409/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (III). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5410/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (IV). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5411/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (V). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5412/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (VI). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5413/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (VII). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5414/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (VIII). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5415/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (IX). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5416/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves línies
de PDR (I). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5417/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves línies
de PDR (II). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5418/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a basses de
reguiu. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5419/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
PLANDISA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5420/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
del director general de l'EPRTVIB (I). (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5421/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
del director general de l'EPRTVIB (II). (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5422/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (I). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5423/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (II). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5424/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (III). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5425/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (IV). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5426/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (V). (Mesa de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5427/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (VI). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5428/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (VII). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5429/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (VIII). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5430/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (IX). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5431/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 Ràdio (X). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5432/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en
les funcions dels professionals (I). (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5433/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en
les funcions dels professionals (II). (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5434/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en
les funcions dels professionals (III). (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5435/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en
les funcions dels professionals (IV). (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5436/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a membre del
Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària. (Mesa de 19
de juny de 2012).

RGE núm. 5442/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per GESMA. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5443/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5444/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Gestió Urbanística de Balears, SA.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5445/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per IATB. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5446/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'IBAVI. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5447/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'IBISEC. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5448/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut Balear de la Dona. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5449/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut Balear de la Joventut.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5450/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut Balear de la Natura.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5451/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5452/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut d'Estudis Baleàrics.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5453/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5454/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5455/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5456/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per ISBA. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5457/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Multimèdia de les Illes Balears,
SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5458/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Palau de Congressos de Palma,
SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5459/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Parc Bit Desenvolupament, SA.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5460/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Ports de les Illes Balears. (Mesa
de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5461/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Ràdio de les Illes Balears SA.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5462/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per SEMILLA. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5463/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides pel Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5464/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides pel Servei de Salut de les Illes Balears.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5466/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5467/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Serveis Ferroviaris de Mallorca.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5468/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Televisió de les Illes Balears, SA.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5469/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Tramvia de la Badia de Palma,
SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5470/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Sentència 231 (I). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5471/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
serveis jurídics (I). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5472/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
serveis jurídics (II). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5473/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Sentència 231 (II). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5474/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Sentència 231 (III). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5475/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Sentència 231 (IV). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5476/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes que ocupen una plaça NEE o NESE. (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5477/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5515/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de categoria turística (I). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5516/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de categoria turística (II). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5517/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de categoria turística (III). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5518/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada de
categoria turística. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5519/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació realitzats a l'Escola d'Hostaleria (I). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5520/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
formació realitzats a l'Escola d'Hostaleria (II). (Mesa de 19 de
juny de 2012).

RGE núm. 5521/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
certificacions impartides per l'Escola d'Hostaleria. (Mesa de
19 de juny de 2012).

RGE núm. 5522/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos per
a treballadors ocupats realitzats per l'Escola d'Hostaleria.
(Mesa de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5526/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a liquidació dels
pagaments a les navilieres. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5527/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a quantitats rebudes per
les navilieres. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5528/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a delimitació de la zona
maritimoterrestre de Formentera. (Mesa de 19 de juny de
2012).

RGE núm. 5529/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Llei de transport
marítim. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5530/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a fondeigs ecològics.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5531/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a jutjat de primera
instància a Formentera. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5532/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a finançament dels
consells insulars (I). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5533/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a finançament dels
consells insulars (II). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5534/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a finançament dels
consells insulars (III). (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5535/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a finançament dels
consells insulars (IV). (Mesa de 19 de juny de 2012).

Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El 14 de novembre, en el debat de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts per defensar els pressuposts del 2012, la consellera
de Salut, Família i Benestar Social va explicar que durant l'any
2012 "en matèria de cures palAliatives s'elaborarà i implementarà
un pla de formació que tindrà un apartat específic dedicat als
cuidadors i familiars, a més d'oferir formació continuada als
professionals sanitaris i socials". A mig any de l'aprovació dels
pressuposts, quina formació s'ha realitzat d'aquest pla entre els
professionals?

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El 14 de novembre, en el debat de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts per defensar els pressuposts del 2012, la consellera
de Salut, Família i Benestar Social va explicar que durant l'any
2012 "continuarem impulsant l'ús racional del medicament i
durem a terme, conjuntament amb el colAlegi, campanyes de
conscienciació de la població del consum responsable evitant
l'automedicació". A quins acords s'ha arribat amb els colAlegis
professionals i quines campanyes s'han fet?

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

S'ha produït una important extracció d'arena, amb
maquinària pesant (pala excavadora i un camió de gran tonatge),
de la platja de Cala Marçal (Portocolom), zona de domini públic
maritimoterrestre catalogada com ANEI i LIC, per dipositar-la
a uns 5 quilòmetres de distància, a S'Arenal Gran, igualment
zona de domini públic ANEI i LIC.

1. Coneix la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Ordenació del Territori aquestes actuacions? Les ha autoritzat?

2. Ha obert l'expedient d'infracció la conselleria sobre els fets
relatats? Ha presentat denúncia a la Fiscalia i/o a la Demarcació
de Costes?

3. Adoptarà alguna mesura sobre els efectes de les dites
actuacions en la zona d'extracció i abocament, així com els
efectes sobre la praderia de posidònia de S'Arenal Gran?

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Decret Llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per
a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears,
modifica la Llei 5/2002, de 4 d'abril, de salut de les Illes
Balears, i constitueix el Consell de Direcció, que estableix a un
dels seus articles que els vocals d'aquest consell de direcció
seran "la persona titular de la Secretaria General del Servei de
Salut, les persones titulars de les gerències d'àrees de salut i els
membres que designi el Consell de Govern a proposta de la
persona titular de la conselleria en matèria de salut".

Quins membres té previst designar el Consell de Govern a
proposta de la consellera per constituir el Consell de Direcció de
l'Ib-salut?

Palma, a 14 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantia total de les dietes tramitades i cobrades
per cada una de les persones que formen actualment els òrgans
a què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
de cada una de les entitats del sector públic dependents de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social des de l'1 de
juliol fins al dia 1 d'abril de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Conselleria d'Administracions Públiques.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Conselleria de Presidència.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
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una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Conselleria de Turisme i Esports.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears (AQUIB).

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Agència de Turisme de les Illes Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL).

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per CAIB Patrimoni, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb

una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits pel Consorci de Transports de Mallorca.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB).

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Espais de Natura Balear.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Fires i Congressos de Balears, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb

una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per FOGAIBA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per GESMA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU).

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Gestió Urbanística de Balears, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per IATB.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'IBAVI.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'IBISEC.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Institut Balear de la Dona.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Institut Balear de la Natura.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT).

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes
Balears (IQUA).

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per ISBA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Multimèdia de les Illes Balears, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Palau de Congressos de Palma, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Parc Bit Desenvolupament, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb

una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Ports de les Illes Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Ràdio de les Illes Balears, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per SEMILLA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb

una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Televisió de les Illes Balears, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Tramvia de la Badia de Palma, SA.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA).

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació balear de la memòria democràtica.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Balears a l'Exterior.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb

una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Caubet Cimera Illes Balears. Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR).

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació d'atenció i suport a la dependència i
promoció de l'autonomia personal de les Illes Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació de Pràctica Jurídica.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació del Museu i Centre Cultural de
Formentera.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i
Contemporani.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Illes Balears per a la innovació
tecnològica.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Jardí Botànic de Sóller.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Menorquina d'Òpera.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa
de les Illes Balears.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació per al Desenvolupament Sostenible.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació per al suport i la promoció de l'esport
balear Illesport.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Robert Graves.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Santuari de Lluc.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Teatre del Mar.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Teatre Principal d'Inca.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Administracions Públiques per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria de
Presidència per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 motivació es va utilitzar per part de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria de
Turisme i Esports per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció
d'un contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per
a cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència de
Turisme de les Illes Balears per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència
Tributària de les Illes Balears per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de CAIB Patrimoni,
SA per a la utilització de la figura del conveni de colAlaboració
i les raons que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin
la subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part del Consorci de
Transports de Mallorca per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Escola Balear de
l'Administració Pública per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció
d'un contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per
a cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part d'Espais de Natura
Balear per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Fires i
Congressos de Balears, SA per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de FOGAIBA per a
la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de GESMA per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Gestió
Urbanística de Balears, SA per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de IATB per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'IBAVI per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'IBISEC per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut Balear
de la Dona per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut Balear
de la Joventut per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut Balear
de la Natura per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció
d'un contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per
a cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut d'Estudis
Baleàrics per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció
d'un contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per
a cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut de
Biologia Animal de Balears, SA per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut de
Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part d'ISBA per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Multimèdia de les
Illes Balears, SA per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Palau de
Congressos de Palma, SA per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Parc Bit
Desenvolupament, SA per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Ports de les Illes
Balears per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció
d'un contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per
a cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Ràdio de les Illes
Balears, SA per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de SEMILLA per a
la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part del Servei de Salut
de les Illes Balears per a la utilització de la figura del conveni
de colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Serveis
Ferroviaris de Mallorca per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ED)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Televisió de les
Illes Balears, SA per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de Tramvia de la
Badia de Palma, SA per a la utilització de la figura del conveni
de colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació Àrea
de Creació Acústica (ACA) per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
balear de la memòria democràtica per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Balears a l'Exterior per a la utilització de la figura del conveni
de colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 motivació es va utilitzar per part de la Fundació Banc
de  Sang i Teixits de les Illes Balears per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Caubet Cimera Illes Balears, Centre Internacional de Medicina
Respiratòria Avançada, per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 motivació es va utilitzar per part de la Fundació
d'atenció i suport a la dependència i promoció de l'autonomia
personal de les Illes Balears per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 motivació es va utilitzar per part de la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull per a
la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació de
Pràctica Jurídica per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació del
Museu i Centre Cultura de Formentera per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació Es
Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció
d'un contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per
a cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació Illes
Balears per a la innovació tecnològica per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ER)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ES)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació Jardí
Botànic de Sóller per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ET)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Menorquina de l'Òpera per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació per
al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació per
al Desenvolupament Sostenible per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació per
al suport i la promoció de l'esport balear Illesport per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Robert Graves per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Santuari de Lluc per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Teatre del Mar per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura
i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Teatre Principal d'Inca per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, per a cadascun
dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari del 2011 per la Conselleria d'Administracions
Públiques, amb indicació dels imports que es destinen, l'objectiu
o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari del 2011 per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, amb indicació dels imports que es destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari del 2011 per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, amb indicació dels imports que es destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari del 2011 per la Conselleria de Presidència, amb
indicació dels imports que es destinen, l'objectiu o la finalitat i
la descripció dels possibles beneficiaris.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari del 2011 per la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, amb indicació dels imports que es destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari del 2011 per la Conselleria de Turisme i Esports,
amb indicació dels imports que es destinen, l'objectiu o la
finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari del 2011 per la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, amb indicació dels imports
que es destinen, l'objectiu o la finalitat i la descripció dels
possibles beneficiaris.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Administracions Públiques sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats sense promoure la publicitat
i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per la Conselleria de
Presidència sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social sense promoure la publicitat i
la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per la Conselleria de
Turisme i Esports sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Agència de
Turisme de les Illes Balears sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Agència
Tributària de les Illes Balears sense promoure la publicitat i la

concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Balears
Innovació Telemàtica, Sa (BITEL) sense promoure la publicitat
i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per CAIB Patrimoni,
SA sense promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb
la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears sense promoure la publicitat
i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides pel Consorci de
Transports de Mallorca sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Ens Pública de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Escola Balear
d'Administració Pública sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) sense promoure

la publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Espais de Natura
Balear sense promoure la publicitat i la concurrència, d'acord
amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Fires i
Congressos de Balears, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per FOGAIBA sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides pel Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les ràtios del curs 2011-2012 per nivells
educatius i cursos: educació infantil, educació primària,
educació secundària, amb el detall de les places ordinàries i les
places per NEE i NESE.

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre d'alumnes matriculats que han
cursat educació infantil durant el curs escolar 2011-2012, en
places ordinàries i places amb NEE i NESE en el procés
d'admissió del colAlegi Aladern per al proper curs escolar 2012-
2013 a educació infantil?

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de places reservades a cada curs
(alumnat que promociona al curs 2012-2013, en places

ordinàries, NEE i NESE en el procés d'admissió del colAlegi
Aladern per al proper curs escolar 2012-2013 a educació
infantil)?

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de places vacants de cada curs (en
places ordinàries, NEE i NESE) una vegada s'ha procedit a fer
la reservar 2012-2013 en el procés d'admissió del colAlegi
Aladern per al proper curs escolar 2012-2013 a educació
infantil?

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de solAlicituds rebudes per cursar
educació infantil el 2012-2013 (en places ordinàries, NEE i
NESE) en el procés d'admissió del colAlegi Aladern per al
proper curs escolar 2012-2013 a educació infantil?

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de solAlicituds admeses a cada curs
per cursar educació infantil el 2012-2013 (ordinàries, NEE i
NESE) en el procés d'admissió del colAlegi Aladern per al
proper curs escolar 2012-2013 a educació infantil?

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre d'alumnes amb NEE i NESE
matriculats a cada curs per al proper 2012-2013 en educació
infantil en el procés d'admissió del colAlegi Aladern per al
proper curs escolar 2012-2013 a educació infantil?

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de solAlicituds no admeses a cada
curs (ordinàries, NEE i NESE) en el procés d'admissió del
colAlegi Aladern per al proper curs escolar 2012-2013 a
educació infantil?

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Del nombre total de solAlicituds rebudes per cursar educació
infantil al colAlegi Aladern, quina és la procedència de l'alumnat
de les zones escolars de Palma?

Palma, a 14 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 calendari d'actuació s'ha programat en referència a la
neteja de torrents per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per a l'any en curs, 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 torrents són els que netejarà la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en l'any en curs, 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 concretes es faran als torrents que té
previst netejar la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
de Na Marranxa, S'Estret, Solleric i Rafal Garcés, dels termes
municipals d'Alaró, Conseller i Sencelles?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
que travessen els nuclis urbans d'Andratx, S'Arracó i Sant Elm
al terme municipal d'Andratx?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
dels termes municipals d'Artà i Santa Margalida?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
de Na Joanota i Es Peleg, al terme municipal de Llucmajor?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
que es troben en el terme municipal de Calvià?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
que travessen els termes municipals de Felanitx, Santanyí,
Campos i Ses Salines?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions al torrent
de Manacor, tram EDAR a la confluència amb el torrent de Na
Borges, al terme municipal de Manacor?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
Montblanc-Binicaubell, Síquia Reial i afluents dels termes
municipals d'Ariany i Maria de la Salut?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
de Bàrbara, Sa Riera, Son Xigala Son Berga, Son Armadams i
Mal Pas del terme municipal de Palma?
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Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
Gros, Coanegra i afluents que es troben als termes municipals
de Palma i Marratxí?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
del terme municipal de Pollença?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions al torrent
Na Borges (tram de Can Panxeta) als termes municipals de
Petra i Manacor?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
que travessen els termes municipals de Muro i Sa Pobla?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
Can Amer, Ses Planes, Sa Blanquera i Port Nou als termes
municipals de Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
de Massanella, Búger, Ses Fontanelles i afluents?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
Major i Biniaraix, als termes municipals de Sóller i Fornalutx?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quin estat d'execució es troben les actuacions als torrents
i/o síquies de Son Pujol, Pina, Vilafranca, Solanda i Banyeres
als termes municipals de Vilafranca de Bonany, Sant Joan,
Montuïri i Porreres?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents de
Mallorca per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori durant els treballs executats tant l'any 2011 com dins
el 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents de
Na Marranxa, S'Estret, Solleric i Rafal Garcés, dels termes
municipals d'Alaró, Consell i Sencelles, per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant els
treballs executats tant l'any 2011 com dins el 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents i/o
síquies de Son Pujol, Pina, Vilafranca, Solanda i Banyeres, als
termes municipals de Vilafranca de Bonany, Sant Joan,
Montuïri i Porreres, per part de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori durant els treballs executats tant l'any
2011 com dins el 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents
Gros, Coanegra i afluents que es troben als termes municipals
de Palma i Marratxí, per part de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori durant els treballs executats tant l'any
2011 com dins el 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents
Massanella, Búger, Ses Fontanelles i afluents, per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant els
treballs executats tant l'any 2011 com dins el 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents
Can Amer, Ses Planes, Sa Blanquera i Port Nou, als termes
municipals de Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera, per
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part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
durant els treballs executats tant l'any 2011 com dins el 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents de
Bàrbara, Sa Riera, Son Xigala Son Berga, Son Armadams i Mal
Pas, del terme municipal de Palma, per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant els treballs
executats tant l'any 2011 com dins el 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents de
Montblanc-Binicaubell, Síquia Reia i afluents, dels termes
municipals d'Ariany i Maria de la Salut, per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant els
treballs executats tant l'any 2011 com dins el 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents Na
Joanota i Es Peleg, al terme municipal de Llucmajor, per part de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant els
treballs executats tant l'any 2011 com dins el 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 noves línies del PDR s'obriran, tal com va afirmar el
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la Comissió
d'Economia del Parlament de les Illes Balears del dia 3 de maig
de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 comitè de seguiment ha aprovat les noves línies del
PDR s'obriran, segons va afirmar el conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori a la Comissió d'Economia del
Parlament de les Illes Balears del dia 3 de maig de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 quines basses de reguiu s'està fent obra actualment a les
Illes Balears?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 tant que accionista de PLANDISA, ens podria informar
amb quin pressupost compta l'esmentada empresa per a aquest
any 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha reunit durant el mes de maig el director general de
l'EPRTVIB amb els membres del comitè d'empresa d'IB3
Televisió?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha reunit durant el mes de maig el director general de
l'EPRTVIB amb els membres del comitè d'empresa d'IB3
Ràdio?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3 Ràdio
durant el mes de gener de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ID)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3 Ràdio
durant el mes de febrer de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3 Ràdio
durant el mes de març de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3 Ràdio
durant el mes d'abril de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3 Ràdio
durant el mes de maig de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes de gener de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

II)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes de febrer de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes de març de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes d'abril de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes de maig de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han produït canvis en les funcions dels professionals
(periodistes, editors, redactors, documentalistes...) que treballen
als serveis informatius d'IB3 Televisió durant els mesos de maig
i juny de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han produït canvis en les funcions dels professionals
(periodistes, editors, redactors, documentalistes...) que treballen
als serveis informatius d'IB3 Ràdio durant els mesos de maig i
juny de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han produït canvis en les funcions dels professionals
(periodistes, editors, redactors, documentalistes...) que treballen
en diferents programes d'IB3 Televisió durant els mesos de
maig i juny de 2012?
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Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han produït canvis en les funcions dels professionals
(periodistes, editors, redactors, documentalistes...) que treballen
en diferents programes d'IB3 Ràdio durant els mesos de maig i
juny de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 mèrits professionals o polítics o de
qualsevol altre tipus de Sr. Rafael J. Torres Gómez que s'han
tingut en compte a l'hora de nomenar-lo com a membre del
Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de les Illes
Balears, segons consta per acord del Consell de Govern publicat
al BOIB de 9 de juny de 2012?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per GESMA sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) sense promoure
la publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Gestió
Urbanística de Balears, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per IATB sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'IBAVI sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
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normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'IBISEC sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut Balear
de la Dona sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut Balear
de la Joventut sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut Balear
de la Natura sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut
d'Estudis Baleàrics sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears sense promoure la
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publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut de
Biologia Animal de Balears, SA sense promoure la publicitat i
la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut de
Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per ISBA sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Multimèdia de
les Illes Balears, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Palau de
Congressos de Palma, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Parc Bit
Desenvolupament, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Ports de les Illes
Balears sense promoure la publicitat i la concurrència, d'acord



2530 BOPIB núm. 52 -  22 de juny de 2012

amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Ràdio de les Illes
Balears, SA sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per SEMILLA sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides pel Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides pel Servei de Salut
de les Illes Balears sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA sense promoure
la publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Serveis
Ferroviaris de Mallorca sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Televisió de les
Illes Balears, SA sense promoure la publicitat i la concurrència,
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d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Tramvia de la
Badia de Palma, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 intervenció directa o indirecta ha tingut el president
del Govern, Sr. José Ramón Bauzá, en relació amb la Sentència
número 231, de 23 d'abril del 2010, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels responsables de serveis jurídics vinculats a la
Conselleria de Salut, Benestar i Família des de l'inici de la
present legislatura.

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels responsables de serveis jurídics vinculats a la
Conselleria de Salut, Benestar i Família des de l'inici de la
passada legislatura.

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Qui i en quin moment va plantejar la Conselleria de Salut,
Benestar i Família l'oportunitat de revisar la Sentència número
231, de 23 d'abril del 2010, del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 contactes es van mantenir per part de la Conselleria
de Salut, Benestar i Família amb representants sindicals a partir
del moment en què es va plantejar la possibilitat de revisió de la
Sentència número 231, de 23 d'abril del 2010, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 ordres s'han transmès per part de la Conselleria de
Salut, Benestar i Família per al reintegrament dels diners que es
considera recuperable per la mateixa conselleria sobre la base
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de la Sentència número 231, de 23 d'abril del 2010, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears?

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació numèrica del nombre d'alumnes que ocupen una
plaça NEE o NESE en els centres públics, concertats i privats
de les Illes Balears, ordenada per nivells educatius i cursos.

Palma, a 15 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA sense promoure
la publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Palma, a 13 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació detallada dels establiments turístics que
han incrementat la categoria turística el darrer any a Mallorca?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el Registre General d'empreses, activitats i
Establiments turístics, quants i quins establiments han
incrementat la categoria turística a Menorca?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el Registre General d'empreses, activitats i
Establiments turístics, quants i quins establiments han
incrementat la categoria turística a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el Registre General d'empreses, activitats i
Establiments turístics, quants i quins establiments han pujat la
categoria el darrer any?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació dels cursos de formació realitzats per
l'Escola d'Hostaleria el curs 2011-2012 per a treballadors
aturats?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants treballadors aturats han participat en cadascun dels
cursos de formació impartits per l'Escola d'Hostaleria de les
nostres illes?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines han estat les certificacions impartides per l'Escola
d'Hostaleria el curs 2011-2012 per a persones aturades?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de cursos de formació per a
treballadors preferentment ocupats realitzada per l'Escola
d'Hostaleria de les Illes Balears el curs 2011-2012?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'estat de liquidació dels pagaments a les navilieres
en concepte de descompte de resident? Si n'és el cas, quantitats
pendents de cobrament a dia 31 de maig de 2012.

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les quantitats rebudes per les navilieres que
operen entre Eivissa i Formentera en concepte de descompte de
resident per part del Govern balear desglossades per naviliera i
des de l'1 de juny de 2011?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin punt es troben les converses amb el Govern central
respecte de la modificació de la delimitació de la zona
maritimoterrestre de Formentera?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troba a dia d'avui la Llei de transport
marítim?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de fondeigs ecològics i a quines zones s'instalAlaran
i funcionaran aquest estiu a Formentera?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa reclamar el Govern de les Illes Balears al Ministeri de
Justícia la creació del jutjat de primera instància de Formentera?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les quantitats econòmiques que ha donat el
Govern balear al Consell Insular de Mallorca i per quins
conceptes a partir de l'1 de juny de 2011?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les quantitats econòmiques que ha donat el
Govern balear al Consell Insular d'Eivissa i per quins conceptes
a partir de l'1 de juny de 2011?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les quantitats econòmiques que ha donat el
Govern balear al Consell Insular de Menorca i per quins
conceptes a partir de l'1 de juny de 2011?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les quantitats econòmiques que ha donat el
Govern balear al Consell Insular de Formentera i per quins
conceptes a partir de l'1 de juny de 2011?

Palma, a 18 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5146/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a conservatori de Menorca, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
19 de juny de 2012).

Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Donada la situació que pateix la seu de Maó del
Conservatori de Música de Menorca i la precarietat en la qual
es troben els professors i alumnes del centre a l'hora de fer
classe, quines són les actuacions previstes per la Conselleria
d'Educació per a la construcció de la nova seu del Conservatori
de Menorca a Maó?

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4916/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establir un pla d'actuació conjunta que eviti la
dissolució del Menorca Bàsquet SAD i el Club Vòlei
Ciutadella. (Mesa de 19 de juny de 2012).
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RGE núm. 5482/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament rural. (Mesa de 19 de juny de
2012).

Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Des del reconeixement que ens trobam davant de dues de les
entitats esportives més emblemàtiques de l’illa de Menorca, tant
per les fites assolides com per la capacitat cohesionadora de la
societat menorquina.

Atesos els estudis d’impacte que revelen respecte del
Menorca Bàsquet SAD, i dins el còmput global de les últimes
quatre temporades, una generació de negoci total superior als
16,3 milions d’euros, un impacte mediàtic on el retorn
publicitari arriba als 9 milions d’euros o un desenvolupament
d’actuacions de caire social que s’aproximen al milió d’euros.

Conscients però, de les dificultats que està afrontant el
Menorca Bàsquet SAD i el Club Vòlei Ciutadella que
provoquen que, per part de la direcció dels esmentats clubs, es
valori seriosament la seva continuïtat.

Atès que la dissolució del Menorca Bàsquet SAD suposarà
per al Govern de les Illes Balears una pèrdua econòmica
estimada en 1.670.633 euros provinent dels següents conceptes:
- La renuncia a cobrar del “Fondo de Regulación de Ascensos
y Descensos de la ACB” implícita en la dissolució de l’entitat
i estimada en 850.633 euros.
- El concurs de liquidació de l’entitat obligarà a abonar de forma
immediata el deute del Govern amb el Menorca Bàsquet SAD
que es troba fixada en 820.000 euros.

Vistes les reiterades declaracions per part de la directiva de
Club Vòlei Ciutadella en què reclamen el pagament del deute
econòmic del Govern de les Illes Balears per tal de garantir la
continuïtat de l’equip a la màxima categoria nacional i que ha
estat valorat per la mateixa entitat esportiva en 146.000 euros.

Vist que el Menorca Bàsquet SAD gestiona el manteniment
del Pavelló Menorca, de titularitat pública, el qual fou construït
expressament per donar resposta als esdeveniments esportius
d’elit i que, en cas de dissolució de la SAD, aquest quedaria
sense activitat permanent.

Donat que el cost anual del manteniment del Pavelló
Menorca és de 200.000 euros, que són assumits majoritàriament
pel Menorca Bàsquet SAD.

Atès que el pressupost del departament d’esports del Govern
de les Illes Balears és de 19.003.322 euros, dels quals 8.451.141
euros van destinats al manteniment i a la gestió d’importants
instalAlacions esportives i que són: el velòdrom Palma Arena, el
Poliesportiu “Príncipes de España”, l’Escola de vela Calanova
i l’Escola Balear de l’Esport.

Convençuts que la redistribució dels recursos econòmics
dins el mateix departament d’esports del Govern de les Illes
Balears és perfectament possible, sense la necessitat
d’incrementar els seus recursos, per tal de donar una resposta
satisfactòria a la present proposició no de llei.

Davant l’extrema situació en què es troba el Menorca
Bàsquet SAD, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar en el manteniment del Pavelló
Menorca en la mateixa proporció que ho facin el Consell de
Menorca i l’Ajuntament de Maó. Aquesta participació del
govern autonòmic no representarà, en cap cas, un cost anual
superior de 100.000 euros.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb el Consell de Menorca,
l’Ajuntament de Maó i el Menorca Bàsquet SAD un pla de
viabilitat econòmica que garanteixi la supervivència del club
menorquí, sempre i quan es compleixin les següents condicions:

a) L’establiment per part del Govern de les Illes Balears, i a
partir de l’anualitat de 2013, d’un calendari d’ajudes a 3 anys ja
que en cap cas no podrà ser superior a les pèrdues -1.670.633
euros- que originaria al govern autonòmic la dissolució del
Menorca Bàsquet SAD.

b)  Que el Govern de les Illes Balears accepti el conveni del
concurs de creditors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb el Club Vòlei Ciutadella, l’aportació
necessària -d’acord amb criteris esportius i de projecció
exterior- amb la finalitat de permetre la continuïtat del club a la
màxima categoria del vòlei femení.

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La política rural a Espanya s’ha desenvolupat, des de
l’ingrés a la Comunitat Econòmica Europea, fonamentalment en
la PAC i els seus objectius, programes i instruments financers.
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S’ha constatat, en el conjunt d’Espanya, que continua
existint un diferencial de desenvolupament respecte del medi
urbà, fet que va conduir a un necessari canvi de les polítiques
públiques per atendre les mancances i les poblacions rurals en
ocasions marginades, aquest camí de polítiques públiques va fer
canviar un enfocament abans agrarista i sectorial, per un nou
punt de vista territorial i integral.

Aquest camí de polítiques es va plasmar en la Llei 45/2007,
de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi
rural, amb tot un seguit de mesures adaptades a les condicions
econòmiques, socials i mediambientals específiques del medi
rural espanyol i que representa un complement tant a les
polítiques europees com a les sectorials.

Fruit de la llei es desenvolupa el denominat Programa de
Desenvolupament Rural Sostenible, que permet realitzar una
anàlisi i un diagnòstic sobre la situació del medi rural a
Espanya, definint estratègies i zones rurals on actuar, definit en
el contingut dels plans de zona.

Atesos els beneficis que té aquesta política per al medi rural
de les Illes Balears, amenaçats ara pel retall del 85,8 % del
pressupost previst pel desenvolupament de l’abans esmentada
llei, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar i impulsar, de forma adequada i decidida, la Llei
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible
del medi rural.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar i impulsar el Programa de desenvolupament
rural sostenible (2010-2014) de l’Estat, aprovat pel RD
752/2010 de 4 de juny.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a garantir les
aportacions econòmiques recollides en el marc pressupostari i
financer del PDRS.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reivindicar davant el Govern de l’Estat un
finançament adequat per a les mesures de desenvolupament
rural sostenible derivades del Programa de desenvolupament
rural sostenible (2010-2014) de l’Estat, en benefici de les Illes
Balears.

Palma, a 15 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5156/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a servei de traducció a la policia,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5441/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei de traducció judicial a les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5480/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a donar una resposta als estalviadors que compraren
participacions preferents, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 19 de juny de 2012).

RGE núm. 5481/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària
de l'embaràs, amb tramitació davant la Comissió de Salut.
(Mesa de 19 de juny de 2012).

Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Les restriccions pressupostàries han dut a les diferents
comissaries de la Policia Nacional, entre elles les de les Illes
Balears, a la restricció, fins i tot a la supressió dels serveis de
traducció i interpretació que es feien servir a les Oficines de
Denúncies i Atenció a la Ciutadania (ODAC).

Aquest fet provoca directament la indefensió en cas de
detenció d’estrangers, ja siguin comunitaris o extracomunitaris.
El 22% de la població de la nostra comunitat autònoma és
estranger, i són molts els que no dominen ni el castellà ni el
català. Davant una situació, com ara una detenció o ser víctima
d’un delicte, s’ha de garantir que la persona afectada entengui
tot el que està succeint en moments tan delicats.

A més a més, i a una comunitat turística com la nostra,
aquest tema s’agreuja, ja que molts dels usuaris de les ODAC,
especialment a zones com la Platja de Palma, són turistes
d’origen estranger i la gran majoria no coneixen cap dels dos
idiomes oficials de la comunitat autònoma.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta a debat la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el delegat del
Govern central a les Illes Balears a mantenir els serveis de
traducció i interpretació a les ODAC i comissaries de Policia,
amb l’objectiu de garantir els drets de les persones detingudes
i la qualitat en el servei que s’ofereix als usuaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l’Interior a establir les mesures necessàries per garantir els
serveis esmentats.

Palma, a 13 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

El passat 30 de maig, a la illa d'Eivissa, el jutjat penal
número 1, es va veure obligat a suspendre la celebració d'un
judici a causa de l'absència d'un interpret que assistís
degudament l'acusat, la víctima i els testimonis, incident que
s'ha vist repetit en alguna ocasió més.

Es dóna la circumstancia que l'empresa SEPROTEC es va
adjudicar, el passat 1 de maig, el concurs públic convocat per
atendre el servei de traducció a l'arxipèlag.

En el cas d'Eivissa i Menorca, les traduccions que l'empresa
adjudicatària ofereix solen practicar-se telefònicament o a través
videoconferència i, en alguns casos, l'assistència és presencial.
L'empresa adjudicatària, amb seu a l'illa de Mallorca, disposa de
vuit intèrprets per a tot el territori balear.

La insuficiència de mitjans per traduir judicis ha obligat el
jutge degà d'Eivissa a exigir la contractació de més traductors
o intèrprets, amb independència del nou servei de traducció que
ofereix l'empresa esmentada.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia, a través de la Gerència Territorial, a reforçar el servei
de traductors per tal de garantir un adequat i òptim servei de
traducció en els processos judicials tramitats a les Illes Balears.

Palma, a 14 de juny de 2012.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

El passat dijous 31 de juliol el vicepresident econòmic
compareixia a la Comissió d’Economia per tal de retre compte
del Pla d’internacionalització d’empreses aprovat el passat més
de febrer.

Donat que el debat produït entre els diferents grups polítics
i el vicepresident econòmic va suposar l’oportunitat
d’aprofundir en les fortaleses i les mancances de l’esmentat pla.

Atès que d’entre les febleses es trobà una evident manca de
planificació de les tasques alhora que es posà de manifest la
inexistència de recursos econòmics, així com també s’evidencià
els deficients mecanismes de participació des de l’àmbit
sectorial utilitzats en la fase de redacció de l’esmentat pla.

Amb la clara i ferma voluntat d’aportar des d’un esperit
constructiu a la millora del Pla d’internacionalització
d’empreses, el Grup Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar el Pla d’internacionalització d’empreses
d’una temporalització de les accions fixades d’acord amb els
objectius establerts a l’esmentat pla.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar una partida pressupostària que doni
cobertura econòmica al Pla d’internacionalització d’empreses
amb la finalitat exclusiva d’atorgar ajudes directes, amb criteris
de transparència i publicitat, a les empreses que desenvolupin
accions d’internacionalització.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comparèixer una vegada cada any a la Comissió
d’Economia amb la finalitat d’avaluar el desenvolupament del
Pla d’internacionalització d’empreses.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar els futurs instruments de planificació
econòmica des de la participació activa amb els diferents sectors
econòmics, polítics i socials.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Davant la intenció manifesta de l'actual Govern de l'Estat de
reformar la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i
d'interrupció voluntària de l'embaràs, en termes clarament
restrictius i d'eliminació de drets, més de 140 organitzacions de
dones, colAlectius en defensa de la sanitat i entitats socials, s'han
unit sota el manifest “Decidir ens fa lliures”, que fa una aposta
clara pel dret de les dones a decidir lliurement sobre la
interrupció del seu embaràs com a part fonamental dels drets
humans de les dones, ja que aquest dret no pot ser regular pel
Codi Penal.

Una vegada més, el Govern del PP, davant la ineficàcia de
la seva política econòmica, ha optat per aplicar la seva política
ideològica més conservadora, retallant els drets de les dones.
Una pèrdua de drets que suposaria un risc per a la salut de les
dones i per a la seva vida, eludint l'obligació de l'Estat d'acord
amb la normativa europea i internacional, de suport a la
protecció i la seguretat jurídica en matèria de drets sexuals i
reproductius.

El dret a decidir de les dones sobre el seu propi cos i les
seves vides està enfrontat amb el prototipus de feminitat que
discrimina les dones i que pretén imposar el Govern amb
aquesta anunciada reforma.

Amb aquesta proposició no de llei seguim les recents
recomanacions que Nacions Unides ha realitzat a Espanya, amb
ocasió de la revisió del compliment del Pacte Internacional de
Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), on es
reconeixen els drets al treball, l'educació, la seguretat social i el
dret a garantir el més alt nivell possible de salut, incloent-hi la
salut mental, sexual i reproductiva, sense cap tipus de
discriminació. Nacions Unides recomana al nostre estat garantir
la plena aplicació de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, a tot
el territori nacional i l'adopció d'un procediment bàsic comú a
totes les comunitats per garantir un accés equitatiu a la
interrupció voluntària de l'embaràs; per assegurar que l'exercici
de l'objecció de consciència per part dels metges i d'altres
membres del personal sanitari no constitueixi un obstacle per a
les dones que desitgin posar fi a un embaràs.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix al manifest
“Decidir ens fa lliures” elaborat per la Plataforma Estatal en
Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius que agrupa més de
140 organitzacions socials i de dones.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda promoure
activament la difusió del manifest “Decidir ens fa lliures”
elaborat per la Plataforma Estatal en Defensa dels Drets Sexuals
i Reproductius, a través dels mitjans de comunicació locals i
activitats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a mantenir la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, així

com la garantia que les dones puguin exercir els seu dret a la
interrupció voluntària de l'embaràs.

Palma, a 15 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5483/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre la gestió del
deute de la comunitat autònoma al present exercici 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5484/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre els efectes del rescat
financer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició

no de llei RGE núm. 2896/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5439/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a establir un pla
d'actuació conjunta que eviti la dissolució del Menorca Bàsquet
SAD (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril d'enguany), sigui tramitada
davant el Ple de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Manteniment d'interpelAlacions per al proper període de

sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5491/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'article 159.4 del Reglament de la cambra, accepta el
manteniment per al proper període de sessions de les
interpelAlacions següents:
• RGE núm. 132/12, relativa a política general en matèria

d'educació infantil (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

• RGE núm. 294/12, relativa a política general del Govern en
matèria lingüística (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

• RGE núm. 1593/12, relativa a política general en matèria
laboral i de formació (BOPIB núm. 38, de 16 de març de
2012).

• RGE núm. 2783/12, relativa a política general del Govern en
matèria comptable (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

• RGE núm. 3601/12, relativa a política general educativa
(BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

• RGE núm. 3742/12, relativa a política general en matèria de
formació professional (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de
2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Manteniment de preguntes orals davant comissió per al

proper període de sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
5537/12 a 5544/12, presentats per diversos diputats i diputades
del Grup Parlamentari Socialista, i, conformement amb els
articles 162 i següents del Reglament de la cambra, accepta el
manteniment per al proper període de sessions de les preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió següents:

De la diputada Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans:
• RGE núm. 737/12 a 742/12,  relatives a programa PISE a

Eivissa, a escola agroambiental de Can Marines, a IES
Algarb, a IES Sant Agustí, a Museu Arqueològic del Puig
des Molins i a IES Santa Eulàlia, totes a tramitar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports i publicades al
BOPIB núm. 33, de 17 de febrer d’enguany.

De la diputada Hble. Sra. Pilar Costa i Serra:
• RGE núm. 764/12, relativa a Llei de normalització

lingüística, a tramitar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports i publicada al BOPIB núm. 33, de 17 de
febrer d’enguany. 

• RGE núm. 2785/12, 2892/12, 3397/12 a 3399/12, 4287/12
i 4288/12, relatives a eliminació de l’helicòpter de l’112, a
reclamar judicialment el deute pendent al Govern, a
previsions de funcionament de l’helicòpter de l’112, a
cursos de l’EBAP, a rebaixa de sous als alts càrrecs i a fons
de cooperació local (I i II), a tramitar davant la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals i publicades als
BOPIB núm. 44, de 27 d’abril; núm. 47, de 18 de maig; i
núm. 50, de 8 de juny d’enguany.

De la diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea:
• RGE núm. 3569/11, 4434/11, 4437/11, 4904/11, 554/12,

774/12, 775/12, 1260/12 a 1263/12, 2202/12 a 2204/12 i
2781/12, relatives a local escola de persones adultes, a
escola d’adults de Maó, a remodelació centre educatiu de la
Graduada, a ajuts a escoletes públiques de primer cicle
d’educació infantil, a cap del departament dels Serveis
Jurídics, a pla de suport a la lectura i a l’escriptura, a canvis
en el batxillerat, a canvis en el batxillerat (I a III), a dotació
de professorat als centres on hi hagi distintes opcions
lingüístiques, a ajudar a les famílies en l’adquisició de
llibres de text, a pagament de les assignacions econòmiques
als centres docents i a elecció de llengua al segon cicle, a
tramitar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
i publicades als BOPIB núm. 15, de 7 d’octubre; 22, de 18
de novembre; 24, de 2 de desembre de 2011;  32, de 10 de
febrer; 33, de 17 de febrer; 25, de 2 de març; 41, de 4
d’abril; i 44, de 27 d’abril de 2012.

De la diputada Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar:
• RGE núm. 3605/11, 3606/11, 3610/11, 3611/11, 2044/12 a

2049/12, 2171/12 a 2178/12, 2443/12 i 4774/12, relatives a
Llei de la bona administració i del bon govern (I, II i V), a
central de contractació de l’Administració de la CAIB, a
aplicació de la Llei 4/2011, a edifici de Palau Reial, 14, a
funcionaris interins, a situació de serveis especials (I i II), a
augment de la jornada dels funcionaris, a flexibilització de
la jornada dels funcionaris (I a VII), a oficina avaluadora
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pública i a nòmines del sector públic, a tramitar davant la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals i publicades
als BOPIB núm. 16, de 14 d’octubre de 2011; 40, de 30 de
març; 41, de 4 d’abril; 43, de 20 d’abril; i 51, de 15 de juny
de 2012. 

• RGE núm. 2186/12 a 2200/12, relatives a detreure recursos
(I i II), a dèficit de recursos sanitaris, a jornada reduïda dels
treballadors públics, a reducció del sector públic, a
tancament pressupostari de 2011, a dèficit pressupostari, a
dèficit, a estalvi, a pla de sanejament, a endeutament 2011,
a endeutament 2012, a reclamació de l’IRPF, a norma
reguladora per possibilitar la participació ciutadana i a
compliment article 6.1 f), Llei 4/2011, a tramitar davant la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts i publicades al BOPIB 41,
de 4 d’abril de 2012.

• RGE núm. 4289/12, relativa a Consell Social de la UIB, a
tramitar davant la Comissió  de Cultura, Educació i Esports
i publicada al BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012.

De la diputada Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzman:
• RGE núm. 269/12, relativa a fons estructurals a les

cooperatives, a tramitar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports i publicada al BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012.

• RGE núm. 1264/12, 1265/12, 1269/12 a 1279, 1281/12 a
1284/12, 2042/12 i 2043/12, relatives a llistes d’espera de
residència, centre de dia o ajuda econòmica, a llistes
d’espera de residència, centre de dia o ajuda econòmica (I),
a convenis amb els ajuntaments pels centres de dia, a
mesures per front a les demandes socials, a pagaments al
tercer sector, a gestió dels serveis socials, a coordinació
interinstitucional, a places residencials, a atenció als menors
i joves infractors, a convenis de colAlaboració per mesures en
medi obert, a equips de valoració, a denúncies que afectin
els drets dels menors, a punts de trobada familiar, a
convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de
lucre, a cobrament d’endarreriments, a convenis per als
centres de dia, a cobrament endarreriments centres de dia, a
projectes de la DG de cooperació i a viatges de la DG de
cooperació, a tramitar davant la Comissió d’Assumptes
Socials i Drets Humans i publicades als BOPIB núm. 35, de
2 de març; i 40, de 30 de març de 2012.

• RGE núm. 1280/12, relativa a derivació a programes de
família, a tramitar davant la Comissió de Salut i publicada
al BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012.

Del diputat Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet:
• RGE núm. 813/12, relativa a ocupació dels joves de les Illes

Balears, a tramitar davant la Comissió d’Assumptes Socials
i Drets Humans i publicada al BOPIB núm. 33, de 17 de
febrer de 2012. 

• RGE núm. 2444/12, 2890/12, 4290/12 a 4299/12, relatives
a canviar els topònims de les nostre illes a una forma
castellana, a garantir la independència i pluralitat d’IB3, a
capital privat a l’Ens públic de radiotelevisió de les Illes
Balears (I a IV), a llengua vehicular en la gestió privada a
l’Ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears, a
productors audiovisuals de les Illes Balears en la gestió
privada a l’Ens Públic de radiotelevisió de les Illes Balears,
a identitat de les Illes Balears en la gestió privada a l’Ens
públic de radiotelevisió de les Illes Balears, a mecanismes
de recuperació de l’Ens públic de radiotelevisió de les Illes
Balears, a compensació econòmica en cas de pèrdues i a
continuïtat llocs de feina de l’Ens públic de radiotelevisió de
les Illes Balears, a tramitar davant la Comissió d’Assumptes

Institucionals i Generals i publicades als BOPIB núm. 43, de
20 d’abril; 44, de 27 d’abril; i 50, de 8 de juny.

• RGE núm. 2445/12, relativa a Serra de Tramuntana, a
tramitar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
i publicada al BOPIB núm. 43, de 20 d’abril de 2012. 

• RGE núm. 2944/12 i 2945/12, relatives a cobertura en
sanitat animal i a liquidació de Carnilla, a tramitar davant la
Comissió d’Economia i publicades al BOPIB núm. 45, de 4
de maig de 2012. 

Del diputat Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias:
• RGE núm. 1495/12, 1496/12 i 3610/12, relatives a

campanya “Enllaçats pel català”, a continuïtat del castellà i
a absentisme laboral, a tramitar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports i publicades als BOPIB núm.
38, de 16 de març; i 47, de 18 de maig de 2012.

• RGE núm. 3611/12, relativa a descens índex de producció
industrial a Balears, a tramitar davant la Comissió
d’Economia i publicada al BOPIB núm. 47, de 18 de maig
de 2012.

Del diputat Hble. Sr. Vicens Thomàs i Mulet:
• RGE núm. 1743/12, 1749/12 a 1751/12, relatives a pla

d’ajust dins l’any 2012, a descongestionar la sanitat pública,
a drets en salut dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears i a mesures d’estalvi i d’ajust per aplicar al servei de
Salut durant 2012, a tramitar davant la Comissió de Salut i
publicades al BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Admissió de l'escrit RGE núm. 5251/12, del Grup

Parlamentari Popular i declaració del Sr. Antoni Pastor i
Cabrer com a diputat no adscrit.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5251/12,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es
comunica que el diputat Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer deixa
de pertànyer a aquest grup parlamentari i, per tant, deixa de
representar-lo en tots els seus càrrecs.

En conseqüència, conformement a l'establert a l'article 28
del Reglament de la cambra i atès que en aquests moments ens
trobam fora d'un període ordinari de sessions i no s'ha constituït
el Grup Parlamentari Mixt, la Mesa del Parlament acorda de
declarar el Sr. Antoni Pastor i Cabrer com a diputat no adscrit,
tot reconeixent-li el dret previst a l'article 14.4 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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B)
Declaració de la Sra. Margalida Font i Aguiló com a

diputada no adscrita.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2012, atès que ha transcorregut el termini previst
a l'article 27.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
sense que la diputada Sra. Margalida Font i Aguiló s'hagi
incorporat a cap grup parlamentari i atès que el Grup
Parlamentari Mixt no s'ha constituït, acorda declarar la Sra.
Margalida Font i Aguiló com a diputada no adscrita, tot
reconeixent-li el dret previst a l'article 14.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Canvis de membres a la Diputació Permanent i a la

Comissió de Reglament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de juny de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
5178/12 i 5252/12, presentats pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant els quals es comuniquen els canvis següents:

Diputació Permanent:
• L'Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta substituirà l'Hble. Sr.

Antoni Pastor i Cabrer com a membre suplent.
• L'Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló substituirà l'Hble. Sra.

Margarita Serra i Cabanellas com a membre suplent.
• L'Hble. Sr. Francisco Mercadal i Alabern s'incorporarà com

a membre suplent.
• L'Hble. Sra. Aina M. Aguiló s'incorporarà com a membre

suplent.

Comissió de Reglament:
• L'Hble. Sra. Margarita Durán i Cladera substituirà l'Hble.

Sr. Antoni Pastor i Cabrer com a membre i portaveu del
Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012.

-  Pàg. 2408. Resolucions derivades de proposicions no de llei,
apartat B).
On diu: La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de
2012, ...
Hi ha de dir: La Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de juny de 2012, ...
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