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AF) RGE núm. 1609/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
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AZ) RGE núm. 1628/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
contractats per SEMILLA (XII). 4743

BA) RGE núm. 1629/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
contractats per SEMILLA (XIII). 4743
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BB) RGE núm. 1630/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
contractats per SEMILLA (XIV). 4743

BC) RGE núm. 1631/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (I). 4743

BD) RGE núm. 1632/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (II). 4743

BE) RGE núm. 1633/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (III). 4743

BF) RGE núm. 1634/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (IV). 4744

BG) RGE núm. 1635/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (V). 4744

BH) RGE núm. 1636/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (VI). 4744

BI) RGE núm. 1637/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (VII). 4744

BJ) RGE núm. 1638/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (VIII). 4744

BK) RGE núm. 1639/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (IX). 4744

BL) RGE núm. 1640/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (X). 4744

BM) RGE núm. 1641/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (XI). 4745

BN) RGE núm. 1642/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (XII). 4745

BO) RGE núm. 1643/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (XIII). 4745

BP) RGE núm. 1644/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per IBABSA (XIV). 4745

BQ) RGE núm. 1645/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (I). 4745

BR) RGE núm. 1646/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (II). 4745

BS) RGE núm. 1647/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (III). 4745

BT) RGE núm. 1648/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (IV). 4746

BU) RGE núm. 1649/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (V). 4746

BV) RGE núm. 1650/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (VI). 4746
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BX) RGE núm. 1651/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (VII). 4746

BY) RGE núm. 1652/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (VIII). 4746

BZ) RGE núm. 1653/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (IX). 4746

CA) RGE núm. 1654/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (X). 4747

CB) RGE núm. 1655/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (XI). 4747

CC) RGE núm. 1656/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (XII). 4747

CD) RGE núm. 1657/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (XIII). 4747

CE) RGE núm. 1658/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per FOGAIBA (XIV). 4747

CF) RGE núm. 1659/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (I). 4747

CG) RGE núm. 1660/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (II). 4747

CH) RGE núm. 1661/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (III). 4748

CI) RGE núm. 1662/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (IV). 4748

CJ) RGE núm. 1663/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (V). 4748

CK) RGE núm. 1664/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (VI). 4748

CL) RGE núm. 1665/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (VII). 4748

CM) RGE núm. 1666/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (VIII). 4748

CN) RGE núm. 1667/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (IX). 4749

CO) RGE núm. 1668/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (X). 4749

CP) RGE núm. 1669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (XI). 4749

CQ) RGE núm. 1670/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (XII). 4749

CR) RGE núm. 1671/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (XIII). 4749
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CS) RGE núm. 1672/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
per SEMILLA (XIV). 4749

CT) RGE núm. 1673/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (I). 4749

CU) RGE núm. 1674/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (II). 4750

CV) RGE núm. 1675/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (III). 4750

CX) RGE núm. 1676/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (IV). 4750

CY) RGE núm. 1677/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (V). 4750

CZ) RGE núm. 1678/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (VI). 4750

DA) RGE núm. 1679/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (VII). 4750

DB) RGE núm. 1680/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (VIII). 4751

DC) RGE núm. 1681/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (IX). 4751

DD) RGE núm. 1682/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (X). 4751

DE) RGE núm. 1683/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (XI). 4751

DF) RGE núm. 1684/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (XII). 4751

DG) RGE núm. 1685/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (XIII). 4751

DH) RGE núm. 1686/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (XIV). 4751

DI) RGE núm. 1687/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (I). 4752

DJ) RGE núm. 1688/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (II). 4752

DK) RGE núm. 1689/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (III). 4752

DL) RGE núm. 1690/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (IV). 4752

DM) RGE núm. 1691/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (V). 4752

DN) RGE núm. 1692/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (VI). 4752
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DO) RGE núm. 1693/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (VII). 4752

DP) RGE núm. 1694/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (VIII). 4753

DQ) RGE núm. 1695/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (IX). 4753

DR) RGE núm. 1696/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (X). 4753

DS) RGE núm. 1697/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (XI). 4753

DT) RGE núm. 1698/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (XII). 4753

DU) RGE núm. 1699/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (XIII). 4753

DV) RGE núm. 1700/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de FOGAIBA (XIV). 4754

DX) RGE núm. 1701/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (I). 4754

DY) RGE núm. 1702/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (II). 4754

DZ) RGE núm. 1703/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (III). 4754

EA) RGE núm. 1704/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (IV). 4754

EB) RGE núm. 1705/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (V). 4754

EC) RGE núm. 1706/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (VI). 4754

ED) RGE núm. 1707/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (VII). 4755

EE) RGE núm. 1708/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (VIII). 4755

EF) RGE núm. 1709/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (IX). 4755

EG) RGE núm. 1710/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (X). 4755

EH) RGE núm. 1711/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (XI). 4755

EI) RGE núm. 1712/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (XII). 4755

EJ) RGE núm. 1713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (XIII). 4755
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EK) RGE núm. 1714/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal de IBABSA (XIV). 4756

EL) RGE núm. 1715/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (I). 4756

EM) RGE núm. 1716/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (II). 4756

EN) RGE núm. 1717/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (III). 4756

EO) RGE núm. 1718/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (IV). 4756

EP) RGE núm. 1719/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (V). 4756

EQ) RGE núm. 1720/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (VI). 4757

ER) RGE núm. 1721/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (VII). 4757

ES) RGE núm. 1722/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (VIII). 4757

ET) RGE núm. 1723/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (IX). 4757

EU) RGE núm. 1724/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (X). 4757

EV) RGE núm. 1725/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (XI). 4757

EX) RGE núm. 1726/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (XII). 4757

EY) RGE núm. 1727/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (XIII). 4758

EZ) RGE núm. 1728/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut (XIV). 4758

FA) RGE núm. 1729/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (I). 4758

FB) RGE núm. 1730/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (II). 4758

FC) RGE núm. 1731/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (III). 4758

FD) RGE núm. 1732/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (IV). 4758

FE) RGE núm. 1733/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (V). 4759

FF) RGE núm. 1734/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (VI). 4759
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FG) RGE núm. 1735/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (VII). 4759

FH) RGE núm. 1736/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (VIII). 4759

FI) RGE núm. 1737/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (IX). 4759

FJ) RGE núm. 1738/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (X). 4759

FK) RGE núm. 1739/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XI). 4759

FL) RGE núm. 1740/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XII). 4760

FM) RGE núm. 1741/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XIII). 4760

FN) RGE núm. 1742/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XIV). 4760

FO) RGE núm. 1743/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (I). 4760

FP) RGE núm. 1744/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (II). 4760

FQ) RGE núm. 1745/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (III). 4761

FR) RGE núm. 1746/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (IV). 4761

FS) RGE núm. 1747/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (V). 4761

FT) RGE núm. 1748/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (VI). 4761

FU) RGE núm. 1749/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (VII). 4761

FV) RGE núm. 1750/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (VIII). 4761

FX) RGE núm. 1751/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (IX). 4762

FY) RGE núm. 1752/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (X). 4762

FZ) RGE núm. 1753/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (XI). 4762

GA) RGE núm. 1754/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (XII). 4762

GB) RGE núm. 1755/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (XIII). 4762
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GC) RGE núm. 1756/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la Joventut (XIV). 4762

GD) RGE núm. 1757/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (I). 4763

GE) RGE núm. 1758/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (II). 4763

GF) RGE núm. 1759/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (III). 4763

GG) RGE núm. 1760/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (IV). 4763

GH) RGE núm. 1761/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (V). 4763

GI) RGE núm. 1762/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (VI). 4763

GJ) RGE núm. 1763/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (VII). 4763

GK) RGE núm. 1764/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (VIII). 4764

GL) RGE núm. 1765/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (IX). 4764

GM) RGE núm. 1766/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (X). 4764

GN) RGE núm. 1767/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (XI). 4764

GO) RGE núm. 1768/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (XII). 4764

GP) RGE núm. 1769/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (XIII). 4764

GQ) RGE núm. 1770/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (XIV). 4765

GR) RGE núm. 1771/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (I). 4765

GS) RGE núm. 1772/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (II). 4765

GT) RGE núm. 1773/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (III). 4765

GU) RGE núm. 1774/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (IV). 4765

GV) RGE núm. 1775/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (V). 4765

GX) RGE núm. 1776/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (VI). 4765
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GY) RGE núm. 1777/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (VII). 4766

GZ) RGE núm. 1778/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (VIII). 4766

HA) RGE núm. 1779/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (IX). 4766

HB) RGE núm. 1780/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (X). 4766

HC) RGE núm. 1781/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (XI). 4766

HD) RGE núm. 1782/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (XII). 4766

HE) RGE núm. 1783/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (XIII). 4766

HF) RGE núm. 1784/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (XIV). 4767

HG) RGE núm. 1785/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (I). 4767

HH) RGE núm. 1786/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (II). 4767

HI) RGE núm. 1787/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (III). 4767

HJ) RGE núm. 1788/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (IV). 4767

HK) RGE núm. 1789/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (V). 4767

HL) RGE núm. 1790/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (VI). 4768

HM) RGE núm. 1791/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (VII). 4768

HN) RGE núm. 1792/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (VIII). 4768

HO) RGE núm. 1793/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (IX). 4768

HP) RGE núm. 1794/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (X). 4768

HQ) RGE núm. 1795/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (XI). 4768

HR) RGE núm. 1796/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (XII). 4769

HS) RGE núm. 1797/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (XIII). 4769
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HT) RGE núm. 1798/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (XIV). 4769

HU) RGE núm. 1799/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (I). 4769

HV) RGE núm. 1800/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (II). 4769

HX) RGE núm. 1801/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (III). 4769

HY) RGE núm. 1802/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (IV). 4770

HZ) RGE núm. 1803/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (V). 4770

IA) RGE núm. 1804/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (VI). 4770

IB) RGE núm. 1805/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (VII). 4770

IC) RGE núm. 1806/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (VIII). 4770

ID) RGE núm. 1807/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (IX). 4770

IE) RGE núm. 1808/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (X). 4771

IF) RGE núm. 1809/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (XI). 4771

IG) RGE núm. 1810/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (XII). 4771

IH) RGE núm. 1811/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (XIII). 4771

II) RGE núm. 1812/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades a
treballadors autònoms des de la Conselleria de Presidència (XIV). 4771

IJ) RGE núm. 1813/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (I). 4771

IK) RGE núm. 1814/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (II). 4772

IL) RGE núm. 1815/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (III). 4772

IM) RGE núm. 1816/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (IV). 4772

IN) RGE núm. 1817/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (V). 4772

IO) RGE núm. 1818/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (VI). 4772
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IP) RGE núm. 1819/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (VII). 4772

IQ) RGE núm. 1820/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (VIII). 4772

IR) RGE núm. 1821/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (IX). 4773

IS) RGE núm. 1822/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (X). 4773

IT) RGE núm. 1823/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (XI). 4773

IU) RGE núm. 1824/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (XII). 4773

IV) RGE núm. 1825/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (XIII). 4773

IX) RGE núm. 1826/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (XIV). 4773

IY) RGE núm. 1857/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de la
Comissió Mixta d'Economia i Hisenda el 2011. 4774

IZ) RGE núm. 1858/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de la
Comissió Mixta d'Economia i Hisenda el 2012. 4774

JA) RGE núm. 1859/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de la
Comissió Mixta d'Economia i Hisenda el 2013. 4774

JB) RGE núm. 1864/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions del Govern
amb el Consell Insular de Mallorca. 4774

JC) RGE núm. 1865/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions del Govern
amb el Consell Insular de Menorca. 4774

JD) RGE núm. 1866/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions del Govern
amb el Consell Insular d'Eivissa. 4774

JE) RGE núm. 1867/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions del Govern
amb el Consell Insular de Formentera. 4774

JF) RGE núm. 1872/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou conservatori
de Maó (I). 4775

JG) RGE núm. 1873/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou conservatori
de Maó (II). 4775

JH) RGE núm. 1874/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou conservatori
de Maó (III). 4775

JI) RGE núm. 1875/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou conservatori
de Maó (IV). 4775

JJ) RGE núm. 1876/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Fòrum
seminari de turisme i accessibilitat (I). 4775

JK) RGE núm. 1877/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Fòrum
seminari de turisme i accessibilitat (II). 4775
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JL) RGE núm. 1878/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Fòrum
seminari de turisme i accessibilitat (III). 4776

JM) RGE núm. 1879/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Fòrum
seminari de turisme i accessibilitat (IV). 4776

JN) RGE núm. 1880/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Fòrum
seminari de turisme i accessibilitat (V). 4776

JO) RGE núm. 1881/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Fòrum
seminari de turisme i accessibilitat (VI). 4776

JP) RGE núm. 1882/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Fòrum
seminari de turisme i accessibilitat (VII). 4776

JQ) RGE núm. 1883/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
a Rebersec, SL. 4777

JR) RGE núm. 1884/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes menors
i despeses inferiors a 18.000 euros. 4777

JS) RGE núm. 1885/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP Miquel Durán
i Saurina, d'Inca. 4777

JT) RGE núm. 1886/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament de
les noves especialitats mèdiques al nou Hospital Can Misses. 4777

JU) RGE núm. 1887/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentències que han
obligat a pagar 25.8 milions d'euros. 4777

JV) RGE núm. 1888/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes facturades
al Servei de Salut de les Illes Balears (I). 4777

JX) RGE núm. 1889/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes facturades
al Servei de Salut de les Illes Balears (II). 4777

JY) RGE núm. 1890/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes facturades
al Servei de Salut de les Illes Balears (III). 4778

JZ) RGE núm. 1891/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes facturades
al Servei de Salut de les Illes Balears (IV). 4778

KA) RGE núm. 1903/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
impagades i condonades. 4778

KB) RGE núm. 1904/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació per
nous imposts. 4778

KC) RGE núm. 1905/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
prevists per nous imposts. 4778

KD) RGE núm. 1906/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos per
imposts el 2012. 4778

KE) RGE núm. 1907/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos per
imposts estatals el 2012. 4779

KF) RGE núm. 1912/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost del metro
exercici 2012. 4779

KG) RGE núm. 1913/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost de les línies
de tren exercici 2012. 4779
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KH) RGE núm. 1934/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a l'Administració General de la CAIB. 4779

KI) RGE núm. 1935/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a l'empresa GEIBSAU. 4779

KJ) RGE núm. 1936/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a l'EBAP. 4779

KK) RGE núm. 1937/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a CAIB Patrimoni. 4780

KL) RGE núm. 1938/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. 4780

KM) RGE núm. 1939/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments al Consorci d'Informàtica Local. 4780

KN) RGE núm. 1940/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a Vicepresidència. 4780

KO) RGE núm. 1941/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a la Conselleria de Presidència. 4780

KP) RGE núm. 1942/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 4780

KQ) RGE núm. 1943/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a la Conselleria de Turisme i Esports. 4781

KR) RGE núm. 1944/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a l'ib-salut (I). 4781

KS) RGE núm. 1945/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. 4781

KT) RGE núm. 1946/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a l'ib-salut (II). 4781

KU) RGE núm. 1947/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 4781

KV) RGE núm. 1975/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a matriculacions
als centres de formació professional. 4782

KX) RGE núm. 2018/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya del GOB.
4782

KY) RGE núm. 2019/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Ramon
Llull. 4782

KZ) RGE núm. 2020/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions amb
ADESMA. 4782

LA) RGE núm. 2031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Reial Decret llei de 13
de juliol, de mesures de liquidesa de les administracions públiques i en el àmbit financer (I). 4782

LB) RGE núm. 2032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Reial Decret llei de 13
de juliol, de mesures de liquidesa de les administracions públiques i en el àmbit financer (II). 4782

LC) RGE núm. 2039/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
(I). 4783
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LD) RGE núm. 2040/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
(II). 4783

LE) RGE núm. 2041/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
(III). 4783

LF) RGE núm. 2042/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs IVE (I). 4783

LG) RGE núm. 2043/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs IVE (II). 4783

LH) RGE núm. 2044/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs IVE (III). 4783

LI) RGE núm. 2045/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs IVE (IV). 4783

LJ) RGE núm. 2046/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs IVE (V). 4784

LK) RGE núm. 2047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs IVE (VI). 4784

LL) RGE núm. 2048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs IVE (VII). 4784

LM) RGE núm. 2049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues (I). 4784

LN) RGE núm. 2050/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues (II). 4784

LO) RGE núm. 2051/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (I). 4784

LP) RGE núm. 2052/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (II). 4785

LQ) RGE núm. 2053/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (III). 4785

LR) RGE núm. 2054/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (IV). 4785

LS) RGE núm. 2055/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (V). 4785

LT) RGE núm. 2056/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (VI). 4785

LU) RGE núm. 2057/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (VII). 4785

LV) RGE núm. 2058/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (VIII). 4786

LX) RGE núm. 2059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació de
l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (I). 4786

LY) RGE núm. 2060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació de
l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (II). 4786
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LZ) RGE núm. 2061/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació de
l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (III). 4786

MA) RGE núm. 2062/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou (I). 4786

MB) RGE núm. 2063/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou (II). 4786

MC) RGE núm. 2064/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou (III). 4786

MD) RGE núm. 2077/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excedents del
copagament farmacèutic. 4787

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2082/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'assistència
tècnica als municipis. 4788

B) RGE núm. 2213/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments al sector
públic instrumental. 4788

C) RGE núm. 2214/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a president transparent.
4788

D) RGE núm. 2221/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació de la Llei
de cans d'assistència. 4788

E) RGE núm. 2222/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'idoneïtat
en l'adquisició de béns i serveis destinats a Emergències. 4788

F) RGE núm. 2223/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ecobarri a
Campos. 4788

G) RGE núm. 2224/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tramitació
telemàtica en la solAlicitud de plaça escolar. 4788

H) RGE núm. 2225/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gelades que
afectaren diversos indrets de Mallorca. 4789

I) RGE núm. 2226/13, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Vallès i ramis, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
pont a Sencelles. 4789

J) RGE núm. 2227/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla forestal
de les Illes Balears. 4789

K) RGE núm. 2228/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per a
emprenedors i ocupació juvenil. 4789

L) RGE núm. 2229/13, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa María Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament als
centres escolars per al seu manteniment. 4789

M) RGE núm. 2230/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de
les inversions estatutàries. 4789

N) RGE núm. 2231/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
improcedents a empreses públiques. 4790

O) RGE núm. 2232/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte per
a la Platja d'En Bossa a Eivissa. 4790
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P) RGE núm. 2233/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma de
l'administració local. 4790

Q) RGE núm. 2234/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern amb
els ajuntaments. 4790

R) RGE núm. 2235/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions del
president. 4790

S) RGE núm. 2236/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius
de dèficit 2013. 4790

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1828/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport públic terrestre
(I). 4791

B) RGE núm. 1829/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport públic terrestre
(II). 4791

C) RGE núm. 1830/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport públic terrestre
(III). 4792

D) RGE núm. 1831/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport públic terrestre
(IV). 4792

E) RGE núm. 1832/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a central de
contractació de l'administració. 4792

F) RGE núm. 1833/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acompliment
de l'Estatut de l'Empleat Públic. 4792

G) RGE núm. 1834/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acompliment
de la Llei de la bona administració i del bon govern. 4792

H) RGE núm. 1835/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte de llei de
pesca. 4792

I) RGE núm. 1948/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a docents amb
25 anys d'antiguitat. 4793

J) RGE núm. 1949/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a corba de Laffer.
4793

K) RGE núm. 1950/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost sobre
successions. 4793

L) RGE núm. 1951/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost sobre
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M) RGE núm. 1952/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost sobre
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N) RGE núm. 1953/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a arrendament de
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O) RGE núm. 1954/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cultiu de vegetals.
4794

P) RGE núm. 1955/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació de nous
imposts . 4794
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1854/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes gastronòmiques. 4794
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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
5 de març de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1139/13, relativa a mobilitat a Mallorca, amb les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular i pel
Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 1569/13 i 1571/12,
respectivament, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a respectar el Pla Director Sectorial de Transports
vigent, aprovat pel Decret 41/2006, de 28 d’abril, i a no
renunciar a les inversions que s’hi preveuen."

A la seu del Parlament, 12 de març de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6210/12, relativa a transparència i bon
govern, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva

satisfacció i el seu suport a l’anunci realitzat pel Govern de
l’Estat en relació amb la tramitació de la Llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que adapti la Llei de la bona administració i del
bon govern al nou marc que estableixi mitjançant la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les modificacions tècniques adients
per tal que la Llei de la bona administració i del bon govern
pugui tenir un compliment efectiu."

A la seu del Parlament, 12 de març de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.

La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 369/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de llistes d'espera.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social, Martí Sansaloni
i Oliver.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Vicenç Thomàs i
Martí Sansaloni.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1393/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni entre el Govern i el
centre per a la gestió ètica de l'empresa. (BOPIB núm. 88, de 28
de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1395/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions públiques per part de l'Estat.
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1396/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desnonaments. (BOPIB núm.
88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1397/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a descontent al sector educatiu.
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1398/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a descontent al sector educatiu.
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1386/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ús dels serveis d'Urgències.
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1385/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultats d'ISBA. (BOPIB núm.
88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1391/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concerts de l'orquestra
Simfònica de les Illes Balears a la població escolar. (BOPIB
núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1392/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a visita d'operadors turístics
russos. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1387/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestions efectuades a
BrusselAles per part del conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1390/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla biennal del comitè de
desenvolupament de rutes de l'aeroport de Palma. (BOPIB núm.
88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1399/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a finançament del servei
sanitari. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1394/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de març de 2013, rebutjà els Punts 1 a 5 de la Moció RGE núm.
1139/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mobilitat a
Mallorca.(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut, Família

i Benestar Social, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2578/11, relativa a cobertura de les despeses dels
desplaçaments dels malalts de les illes menors que precisen
rebre atenció sanitària fora de la seva illa de residència (RGE
núm. 1077/13).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de març de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
de Salut, Família i Benestar Social, qui informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 1383/13, 1401/13, 1383/13,
1384/13 i 1400/13.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2013, atesos els escrits presentats pel Govern RGE
núm. 1446/13 i 1565/13, s'ajornaren per a la propera sessió
plenària les preguntes esmentades, presentades pel Sr. Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, per la Sra. Margalida
Font i Aquiló, diputada no adscrita, pel Sr. Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, pel Sr. Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, i per la Sra. Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a Agència Balear de Notícies, a reunió del Govern amb el
Consell de Formentera, a iniciativa "Youth on the move", a
mesures per afrontar l'atur i a aprofundir en l'autogovern
(publicades al BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta  oral

davant el Ple RGE núm. 1389/13.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de març de 2013, decaigué la pregunta esmentada, presentada
pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unificació dels expedients d'activitats i obres
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013), a causa de l'absència
d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 6 de març de 2013, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5941/12, relativa a instància
a les institucions competents per al foment de l'autocura de la
pròpia salut entre les persones i l'adquisició d'hàbits
saludables, amb l'esmenta presentada pel Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 1583/13, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Sanitat i Serveis Socials del Govern central a prendre mesures
d’àmbit nacional encaminades a promocionar l’autocura de la
pròpia salut entre la població del nostre país.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les conselleries
d’Educació, Cultura i Universitats i de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears a desenvolupar estratègies
i a iniciar-ne l’execució per fomentar l’adquisició d’hàbits
saludables de nutrició, higiene i activitat física amb l’objectiu de
conscienciar la nostra societat dels beneficis de tenir cura de la
pròpia salut."

A la seu del Parlament, 12 de març de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 de març de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 642/13, relativa a turisme
accessible, amb l'esmenta presentada pel Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 1827/13, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al

Govern de les Illes Balears per les seves polítiques en pro del
turisme accessible, per tal que el colAlectiu de persones amb
necessitats especials per tenir capacitats, habilitats o destreses
diferents puguin gaudir en igualtat de condicions dels diferents
entorns, productes i serveis que constitueixen l'oferta turística
de les nostres illes."

A la seu del Parlament, 12 de març de 2013.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2013, debaté la Pregunta RGE núm. 251/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a dragat del port de Maó. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2013, debaté la Pregunta RGE núm. 252/13, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a abocament a la mar de contaminants. (BOPIB núm.
84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2013, debaté la Pregunta RGE núm. 765/13, de l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a proliferació de serps a Eivissa. (BOPIB núm.
86, de 15 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de març de
2013, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 9645/12,
9662/12 i 9663/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a atenció
a les víctimes de la violència de gènere, a campanyes de
prevenció i sensibilització en matèria de violència de gènere i a
subvencions a associacions relacionades amb la protecció de les
dones. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut, Família i
benestar Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8061/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis especials per als
funcionaris interins. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:
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Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9619/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes judicials. (BOPIB
núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 253/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a paga extraordinària de
desembre de 2012. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 6 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 5819/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a copagament farmacèutic del Reial decret llei 16/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del

Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de
les seves prestacions. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol 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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 6 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 6223/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dret
a l'atenció sanitària. (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 7 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1283/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d'acció en matèria de promoció turística de l'illa
de Menorca davant el mercat alemany. (BOPIB núm. 88, de 28
de febrer de 2013).

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 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi

Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, sobre la importació de residus (RGE
núm. 11325/12).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2013, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació del Territori, qui,
acompanyat de la directora general de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, de la cap de Gabinet, del cap de
Premsa i de la cap de Secretaria, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Economia, sobre els efectes del rescat financer (RGE núm.
5484/12).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de març de 2013, tengué lloc la
compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat del director general
del Tresor i Política Financera i del cap de Gabinet, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Compareixences del Sr. Conseller de Salut, Família i

Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans, sobre les línies d'actuació i sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat (RGE núm. 8319/12 i 8395/12).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de març de 2013, tengueren lloc
conjuntament les compareixences del Sr. Conseller de Salut,
Família i Benestar Social, qui, acompanyat del director general
de Família, Benestar Social i Atenció a Persones amb Situació
Especial, del gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears, de la directora general de
l'Institut Balear de la Dona, de la gerent de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel, de la cap de Gabinet i de la cap de
Premsa, informà sobre els temes indicats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Compareixences del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i

Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre el Pla d'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012 (V) en matèria d'educació (RGE núm.
3628/12).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de març de 2013, tengué
lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, qui, acompanyat de la secretària general, de la
directora general de Recursos Humans, de la directora general
de Cultura i Joventut, del director general d'Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement, del director general
de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives i de la
cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Compareixences del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i

Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre el Pla d'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012 (VII) en matèria de cultura (RGE núm.
3630/12).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de març de 2013, tengué
lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, qui, acompanyat de la secretària general, de la
directora general de Recursos Humans, de la directora general
de Cultura i Joventut, del director general d'Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement, del director general
de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives i de la
cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat de l'escrit RGE núm. 9438/12, de la Sindicatura de

Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 77/12, agregat
dels comptes generals de les entitats locals corresponent a
l'exercici 2010.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de 2012, tengué lloc el
debat de l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Debat de l'escrit RGE núm. 9566/12, de la Sindicatura de

Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 78/12, dels
comptes generals de l'Ajuntament de Sóller corresponent al
període 1999-2012.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de 2012, tengué lloc el
debat de l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Debat de l'escrit RGE núm. 321/13, de la Sindicatura de

Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 79/12, del
Compte general de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2011.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de 2012, tengué lloc el
debat de l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Debat de l'escrit RGE núm. 402/13, de la Sindicatura de

Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 80/12,
específic sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant
el curs escolar 2010-2011.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de 2012, tengué lloc el
debat de l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Ajornament de la Compareixença RGE núm. 6869/12.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2012, atès l'escrit RGE núm. 1566/13, del Govern de les Illes
Balears, s'ajornà per a una propera sessió la compareixença
esmentada, del conseller de Presidència sobre la Conferència de
presidents de consells insulars.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 9376/12, relatiu a

compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2012, fou rebutjat, per 6 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció, l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari
MÉS, que solAlicitava la compareixença de la delegada del
Govern de les Illes Balears sobre la desproporcionada actuació
dels cossos antidisturbis de la Policia Nacional durant la jornada
de vaga del passat dia 14 de novembre a Palma, que ha causat
que diversos joves fossin ferits i detinguts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 10408/12, relatiu a

compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears.
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 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de març de
2012, fou rebutjat, per 6 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció, l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari
MÉS, que solAlicitava la compareixença del representant de la
Direcció insular de l'estat a Menorca o, si pertoca, de la
delegada del Govern de les Illes Balears sobre la denegació de
l'autorització per manifestar-se al carrer contra la política de
retallades en educació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 4325/12, relatiu a

compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de març de 2012, fou rebutjat, per 5
vots a favor, 9 en contra i cap abstenció, l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, que solAlicitava la
compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació sobre les accions del Govern de les
Illes Balears en relació amb el Reial decret llei 19/2012, de 25
de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
Retirada de l'escrit RGE núm. 8339/12, relatiu a

compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

 A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de març de
2012, fou retirat pel Grup Parlamentari MÉS l'escrit esmentat,
que solAlicitava la compareixença del conseller de Salut, Família
i Benestar Social sobre les prioritats que es marca el nou
conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva
conselleria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2013, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 2005/13, del Grup Parlamentari MÉS, per la qual
s'estableix i regula una xarxa de suport a la dona
embarassada.

Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 D'acord amb el que es preveu als articles 130 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent proposició de llei per
tal que sigui tramitada per la cambra.

PROPOSICIÓ DE LLEI PER LA QUAL S'ESTABLEIX
I REGULA UNA XARXA DE SUPORT A LA DONA

EMBARASSADA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 39 de la Constitució Espanyola, primer dels
dedicats per la nostra Carta Magna a consagrar els principis
rectors de la política social i econòmica, estableix que els poders
públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la
família, i recull, en el paràgraf segon, l'obligació dels poders
públics d'assegurar la protecció integral de les mares, sigui quin
sigui el seu estat civil.

En aquest principi rector, que ha de guiar l'actuació de tots
els poders públics, s'inspiren la motivació i el contingut
d'aquesta llei, ja que té com a objectiu bàsic la protecció integral
de la dona embarassada que es trobi especialment en risc social
o en situació de desemparament.

Així mateix, l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, en l'àmbit de la defensa i la promoció dels drets socials
dels ciutadans de les Illes Balears, estableix que l'actuació de la
comunitat de les Illes Balears haurà de centrar-se
primordialment, entre d'altres, en els àmbits corresponents a la
defensa integral de la família, la protecció específica i la tutela
social del menor, l'assistència social a les persones que pateixin
marginació, pobresa o exclusió social.

Igualment, l'Estatut a l'article 30 apartats 13, 15, 16 i 17
atribueix a la comunitat la competència exclusiva en matèria de
joventut, acció i benestar social; desenvolupament comunitari
i integració, polítiques de protecció i suport a les persones amb
discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, polítiques
d'atenció a persones dependents, polítiques d'atenció a les
persones i als colAlectius en situació de pobresa o necessitat
social, protecció social de la família, conciliació de la vida
familiar i laboral, polítiques de gènere.



4720 BOPIB núm. 90 - 15 de març de 2013

D'altra banda, la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la
dona, estableix a l'article 3 el dret a la maternitat, que es
considera com un bé insubstituïble, i precisa que totes les
càrregues i les cures que suposen l'embaràs, el part, la criança
i la socialització de les filles i dels fills, han de rebre ajudes
directes de les institucions públiques de les Illes Balears, a fi de
no constituir discriminació onerosa per a les dones.

Les embarassades en situació de conflicte i/o
desemparament necessiten sobretot ofertes de suport efectives,
assessorament i orientació que els ajudin a superar les càrregues
emocionals i les discriminacions negatives per poder decidir-se
en veritable llibertat per la vida del seu fill. La societat i els
poders públics han d'implicar-se activament perquè ni una sola
dona a la comunitat autònoma de les Illes Balears es vegi en
situació de solitud, falta de suport i manca d'ajuda solidària, que
la porti a considerar l'avortament com l'única sortida possible.

Generar una xarxa de suport solidari a la dona embarassada,
perquè trobi alternatives positives és una imperiosa necessitat a
la nostra societat. Evitar el desemparament social que de
vegades pateix la dona embarassada i la creació d'una xarxa que
doni cobertura i suport a aquestes dones, especialment a les que
es troben en risc d'exclusió sociolaboral, és la intenció d'aquesta
llei.

El Govern de la comunitat de les Illes Balears ha prestat des
de fa anys suports fonamentals a les dones embarassades, tant
econòmics com socials. Cal ara anar més enllà, elevant a rang
de llei l'obligació de promoure actuacions concretes de suport
i protecció a les dones embarassades.

A les Illes Balears no existeix actualment una legislació
específica que harmonitzi, faci públic, potenciï, sistematitzi i
reforci l'elenc de recursos a la disposició de la dona
embarassada. Aquest és l'objecte d'aquesta llei: contemplar les
previsions normatives necessàries perquè, en l'àmbit territorial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, existeixi una
xarxa solidària d'ajuda a les embarassades que els ofereixi
solucions alternatives als seus problemes, compatibles amb la
continuació de la gestació.

Una política pública d'informació i suport a la dona
embarassada l'ajudarà a poder optar en llibertat per la
maternitat, i suposarà aconseguir majors cotes de justícia social.
També ajudarà a sensibilitzar la nostra societat sobre la
importància i el valor personal i social de l'embaràs i la
maternitat.

Entre aquestes actuacions, es preveu la creació de punts
d'informació a la dona embarassada, suports que li permetin
desenvolupar lliurement la seva activitat, removent qualsevol
obstacle que pugui tenir. La llei articula igualment una sèrie de
suports essencials per a les dones embarassades que cursin
estudis obligatoris, tendents a garantir que totes aquestes dones
puguin lliurement continuar i concloure els seus estudis tant
durant l'embaràs com quan hagin donat a llum, adequant els
horaris escolars a la seva situació.

Cal destacar també la creació d'un telèfon gratuït
d'informació dirigit a la dona embarassada, així com facilitar a
través de la pàgina web del Govern, la informació que els
permeti conèixer totes les ajudes i centres que la comunitat de
les Illes Balears posa al seu abast.

Aquesta llei consta d'onze articles, una disposició addicional
i dues finals.

Article 1
Objecte

Aquesta llei té com a objecte la configuració del marc
jurídic d'actuació de la comunitat, en l'àmbit de la protecció i
l'atenció social a la maternitat, que comprèn el disseny de
mesures i actuacions dirigides a garantir i protegir el dret de la
dona embarassada a ser mare, especialment el de les dones que
es trobin en situació de desemparament o risc social, propiciant
l'establiment dels mitjans necessaris de caràcter social, jurídic,
educatiu, sanitari o assistencial que permetin aconseguir aquesta
finalitat.

Article 2
Àmbit d'aplicació

La dona embarassada i, especialment, aquella que es trobi en
situació de desprotecció i/o risc d'exclusió social que tingui el
seu domicili o residència al territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears tindrà dret a ser assessorada sobre com
superar qualsevol conflicte que l'embaràs li pugui suposar i a ser
informada, de forma personalitzada, sobre les ajudes i els
suports que pot rebre, a la llum de les seves circumstàncies
particulars, per culminar el seu embaràs i superar amb èxit la
criança del seu fill o filla o els seus fills o filles.

Article 3
Principis rectors

Tota dona embarassada i, especialment, aquella que es trobi
en una situació d'especial risc social o desemparament, tindrà
dret a ser assessorada i informada de forma personalitzada sobre
les ajudes i els suports que pot rebre per exercir el seu dret a ser
mare i la millor atenció al seu fill o filla.

A aquests efectes, des de la conselleria competent per raó de
la matèria, es promourà l'existència de punts d'assessorament,
que subministrin informació detallada sobre els recursos de
protecció social existents d'àmbit estatal, autonòmic i local, tant
públics com a privats, adequats a les seves necessitats i,
especialment, els referents a salaris d'inserció social, ajudes a la
maternitat, ajudes en matèria de residència i suports a la
reinserció laboral.

Igualment, en aquests punts s'orientarà la dona sobre com
accedir a aquestes ajudes i s'hi colAlaborarà en la tramitació i la
gestió quan sigui necessari.
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Article 4
Directrius d'actuació

De conformitat amb les finalitats i els principis establerts,
l'orientació de les polítiques d'atenció social a la maternitat
quedarà estructurada en atenció a les següents directrius:

a) El suport a la maternitat i la protecció del concebut no
nascut com a principis de l'estat de benestar social de la
comunitat de les Illes Balears.

b) La potenciació de caràcter transversal de les polítiques
socials de protecció de la maternitat i les seves respectives
organització i instrumentació, en tots els àmbits d'actuació de la
comunitat de les Illes Balears.

c) L'impuls de la formació afectiva sexual dirigida
especialment als menors d'edat.

d) El foment de les mesures i dels programes sociolaborals
de les dones gestants tendents a garantir la seva autonomia
personal i patrimonial enfront de situacions de vulnerabilitat o
exclusió social.

e) La promoció de l'adopció i l'acolliment com a alternatives
eficaces per permetre a la dona gestant continuar endavant amb
l'embaràs.

f) La promoció de la corresponsabilitat de la seva parella, si
escau, durant l'embaràs de la dona, així com la seva
responsabilitat amb els fills i filles.

Article 5
Prioritat d'atenció i no discriminació

En totes les polítiques socials de la comunitat autònoma de
les Illes Balears s'establirà la prioritat de la dona embarassada
per accedir a les prestacions o ajudes de què es tracti, sempre
que siguin adequades a la seva situació.

Es garantirà la prioritat de les dones embarassades als
programes d'integració social dirigits a immigrants.

Les administracions públiques adoptaran les mesures
adequades perquè cap dona embarassada no sigui objecte de
perjudici o discriminació laboral, per motiu del seu embaràs o
la seva maternitat, tant en la seva ocupació actual com en la
solAlicitud de nova ocupació.

Article 6
Adolescents i joves embarassades

1. Es prestarà especial atenció a les embarassades menors de 30
anys, en situació de desprotecció i/o risc d'exclusió social, i de
forma específica a les menors d'edat, que tindran dret a una
assistència específica que inclourà, almenys, les següents
prestacions:

• Educació per a la maternitat, adequada a la seva edat i
circumstàncies.

• Suport psicològic abans i després del part.
• Intervenció familiar.
• Formació afectiva sexual.
• Assistència singular en el centre escolar per adequar el seu

pla d'estudis a l'embaràs i la maternitat.

2. Per a aquelles menors que cursin estudis obligatoris, inclourà
una adequació dels horaris i plans escolars a les seves
necessitats durant l'embaràs i en els dos anys següents al part.
Les autoritats educatives vetllaran pel perfecte compliment
d'aquesta previsió i arbitraran els mitjans i les mesures
necessaris per fer possible l'optimització del rendiment

acadèmic de l'embarassada de forma compatible amb les
exigències derivades de l'embaràs i la maternitat.

Article 7
Informació en els centres socials i sanitaris

En tots els centres assistencials i sanitaris radicats al territori
de la comunitat de les Illes Balears es facilitarà a les dones
gestants i a les seves famílies la informació bàsica prevista en
aquesta llei.

La informació bàsica inclourà, com a mínim, una guia de
recursos de suport i assistència a la maternitat, a més de la
referent a la legislació vigent en la matèria i la prevista per a la
prestació del consentiment informat que exigeix la norma
sanitària.

També hi constarà de manera destacada el telèfon d'accés
general i gratuït previst a l'article següent.

La informació es facilitarà amb caràcter personalitzat, sense
perjudici de lliurar a més la documentació corresponent.

Article 8
Foment de la informació

1. El Govern de les Illes Balears facilitarà l'existència d'un
telèfon d'accés general gratuït que permeti a qualsevol
embarassada connectar amb la xarxa de suport regulada en
aquesta llei.

2- Així mateix, el Govern de les Illes Balears a través de la seva
pàgina web facilitarà tota la informació de la xarxa segons es
disposi en aquesta llei, les normes i iniciatives de
desenvolupament, i en facilitarà el coneixement i l'accessibilitat
en els ambients apropiats.

Article 9
Confidencialitat de les actuacions

En les actuacions i els procediments relacionats amb la dona
embarassada, es protegiran la seva intimitat, els seus valors i
creences i la confidencialitat de les seves dades personals, així
com de qualsevol persona que estigui sota la seva guarda i
custòdia amb estricte respecte a les disposicions contingudes a
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

Article 10
ColAlaboració entre administracions

El Govern de les Illes Balears promourà la implicació de les
entitats locals de la comunitat autònoma en la difusió del
coneixement, entre les potencials interessades, de l'existència de
la xarxa de suport a la dona embarassada que aquesta llei
estableix i la seva colAlaboració activa en la difusió, l'aplicació
i l'eficàcia d'aquesta xarxa. A aquest efecte, es podran establir
els convenis de colAlaboració interadministrativa que siguin
pertinents.

Article 11
Entitats d'iniciativa social

L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears fomentarà la colAlaboració amb les entitats privades
sense ànim de lucre que contribueixin al compliment dels
objectius prevists en aquesta llei, en els termes prevists
legalment.
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Disposició addicional única

El Govern de la comunitat de les Illes Balears elaborarà un
pla integral que inclogui accions i objectius per fer realitat
l'existència d'una eficaç xarxa de suport.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que es disposa en aquesta llei.
Disposició final primera
Habilitació de desenvolupament

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti quantes
disposicions siguin necessàries per a l'aplicació i el
desenvolupament d'aquesta llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 8 de març de 2013.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1853/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla econòmic financer. (Mesa de 13 de març de
2013).

Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre el pla econòmic
financer.

Davant les desviacions produïdes en el Pla econòmic
financer i les conseqüències que sobre l'objectiu de dèficit han
tengut les esmentades desviacions,. el Grup Parlamentari
Socialista interpelAla el vicepresident econòmic, perquè en reti
compte.

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2028/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 369/13, relativa a
política general en matèria de llistes d'espera. (Mesa de 13 de
març de 2013).

Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
369/13, relativa a política general en matèria de llistes d'espera,
la moció següent.

Política general en matèria de llistes d'espera

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta el temps
d’espera per accedir a una intervenció quirúrgica, a les consultes
amb especialistes hospitalaris i per fer-se una prova
complementària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar a conèixer el document del Pla contra les
llistes d’espera per intervencions quirúrgiques, consultes amb
especialistes hospitalaris i per proves complementàries.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un temps de garantia màxima per a les
intervencions quirúrgiques, consultes amb especialistes
hospitalaris i proves complementàries.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a l’article 25.3 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears que diu: “Totes les persones
tenen dret al coneixement i a l’exigència de compliment d’un
termini màxim perquè els sigui aplicat un tractament; a ser
informades de tots els drets que les assisteixen i a no patir cap
tractament o pràctica degradant”.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar les llistes d’espera quirúrgiques, de
consulta i de proves complementàries cada tres mesos.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tornar posar en vigor el Decret 83/2006, de
garanties dels terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària
especialitzada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes
Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir oberts els centres de salut des de les 8 a les
21 hores.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir, des de març 2013, les modificacions
adients al programa de recepta electrònica, perquè els nostres



BOPIB núm. 90 - 15 de març de 2013 4723

pensionistes no avancin els diners per damunt del límit fixat al
copagament farmacèutic, segons la seva declaració d’IRPF.

Palma, a 8 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1572/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sentència
sobre el conveni de carreteres. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1573/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute amb l'Ajuntament de Palma.
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1574/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute amb el Consell Insular de
Mallorca. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1575/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute amb el Consell Insular
d'Eivissa. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1576/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute amb el Consell Insular de
Formentera. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1577/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute amb l'Ajuntament de
Manacor. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1578/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute amb l'Ajuntament de
Marratxí. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1579/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute amb l'Ajuntament d'Inca.
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1580/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute amb l'Ajuntament de Maó.
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1581/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute amb l'Ajuntament de
Ciutadella. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1589/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1590/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1591/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (III). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1592/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (IV). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1593/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (V). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1594/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (VI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1595/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (VII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1596/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (VIII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1597/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (IX). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1598/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (X). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1599/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (XI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1600/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (XII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1601/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (XIII). (Mesa de 13 de març de
2013).
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RGE núm. 1602/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per IBABSA (XIV). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1603/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1604/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1605/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (III). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1606/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (IV). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1607/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (V). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1608/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (VI). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1609/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (VII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1610/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (VIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1611/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (IX). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1612/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (X). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1613/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (XI). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1614/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (XII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1615/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (XIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1616/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per FOGAIBA (XIV). (Mesa de 13 de març
de 2013). 

RGE núm. 1617/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1618/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1619/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (III). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1620/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (IV). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1621/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (V). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1622/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (VI). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1623/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (VII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1624/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (VIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1625/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (IX). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1626/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (X). (Mesa de 13 de març de
2013).
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RGE núm. 1627/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (XI). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1628/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (XII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1629/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (XIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1630/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs contractats per SEMILLA (XIV). (Mesa de 13 de març
de 2013). 
 

RGE núm. 1631/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (I). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1632/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (II). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1633/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (III). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1634/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (IV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1635/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (V). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1636/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (VI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1637/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (VII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1638/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (VIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1639/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (IX). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1640/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (X). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1641/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (XI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1642/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (XII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1643/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (XIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1644/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per IBABSA (XIV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1645/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (I). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1646/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (II). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1647/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (III). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1648/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (IV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1649/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (V). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1650/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (VI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1651/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (VII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1652/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (VIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1653/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (IX). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1654/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (X). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1655/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (XI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1656/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (XII). (Mesa de 13 de març de 2013).
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RGE núm. 1657/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (XIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1658/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per FOGAIBA (XIV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1659/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (I). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1660/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (II). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1661/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (III). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1662/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (IV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1663/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (V). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1664/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (VI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1665/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (VII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1666/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (VIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1667/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (IX). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1668/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (X). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (XI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1670/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (XII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1671/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (XIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1672/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades per SEMILLA (XIV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1673/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1674/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1675/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (III). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1676/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (IV). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1677/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (V). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1678/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (VI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1679/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (VII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1680/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (VIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1681/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (IX). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1682/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (X). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1683/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (XI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1684/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (XII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1685/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (XIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).
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RGE núm. 1686/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de SEMILLA (XIV). (Mesa de 13 de març de
2013).
 

RGE núm. 1687/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1688/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1689/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (III). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1690/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (IV). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1691/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (V). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1692/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (VI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1693/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (VII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1694/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (VIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1695/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (IX). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1696/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (X). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1697/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (XI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1698/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (XII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1699/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (XIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1700/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de FOGAIBA (XIV). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1701/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1702/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1703/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (III). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1704/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (IV). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1705/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (V). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1706/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (VI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1707/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (VII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1708/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (VIII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1709/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (IX). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1710/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (X). (Mesa de 13 de març de
2013).
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RGE núm. 1711/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (XI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1712/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (XII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (XIII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1714/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal de IBABSA (XIV). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1715/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1716/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1717/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (III). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1718/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (IV). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1719/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (V). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1720/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (VI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1721/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (VII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1722/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (VIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1723/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (IX). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1724/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (X). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1725/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (XI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1726/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (XII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1727/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (XIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1728/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'Institut Balear de la Joventut (XIV). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1729/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (I). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1730/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (II). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1731/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (III). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1732/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (IV). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1733/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (V). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1734/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (VI). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1735/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (VII). (Mesa
de 13 de març de 2013).
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RGE núm. 1736/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (VIII). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1737/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (IX). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1738/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (X). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1739/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XI). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1740/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XII). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1741/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XIII). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1742/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XIV). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1743/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (I). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1744/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (II). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1745/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (III). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1746/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (IV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1747/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (V). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1748/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (VI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1749/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (VII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1750/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (VIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1751/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (IX). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1752/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (X). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1753/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (XI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1754/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (XII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1755/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (XIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1756/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear de la
Joventut (XIV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1757/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (I). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1758/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (II). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1759/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (III). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1760/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (IV). (Mesa
de 13 de març de 2013).
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RGE núm. 1761/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (V). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1762/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (VI). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1763/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (VII).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1764/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (VIII).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1765/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (IX). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1766/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (X). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1767/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (XI). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1768/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (XII).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1769/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (XIII).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1770/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (XIV).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1771/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1772/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1773/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (III). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1774/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (IV). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1775/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (V). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1776/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (VI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1777/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (VII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1778/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (VIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1779/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (IX). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1780/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (X). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1781/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (XI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1782/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (XII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1783/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (XIII). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1784/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Conselleria de Presidència (XIV). (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1785/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (I). (Mesa de
13 de març de 2013).
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RGE núm. 1786/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (II). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1787/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (III). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1788/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (IV). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1789/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (V). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1790/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (VI). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1791/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (VII). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1792/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (VIII). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1793/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (IX). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1794/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (X). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1795/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (XI). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1796/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (XII). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1797/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (XIII). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1798/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis i
treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (XIV). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1799/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (I). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1800/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (II). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1801/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (III). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1802/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (IV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1803/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (V). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1804/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (VI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1805/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (VII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1806/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (VIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1807/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (IX). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1808/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (X). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1809/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (XI). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1810/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (XII). (Mesa de 13 de març de 2013).
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RGE núm. 1811/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (XIII). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1812/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria de
Presidència (XIV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1813/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (I). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1814/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (II). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1815/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (III). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1816/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (IV). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1817/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (V). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1818/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (VI). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1819/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (VII).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1820/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (VIII).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1821/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (IX). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1822/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (X). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1823/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (XI). (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1824/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (XII).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1825/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (XIII).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1826/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes i
baixes de personal a la Conselleria de Presidència (XIV).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1857/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de
la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda el 2011. (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 1858/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de
la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda el 2012. (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 1859/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de
la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda el 2013. (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 1864/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
del Govern amb el Consell Insular de Mallorca. (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 1865/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
del Govern amb el Consell Insular de Menorca. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1866/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
del Govern amb el Consell Insular d'Eivissa. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1867/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
del Govern amb el Consell Insular de Formentera. (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 1872/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
conservatori de Maó (I). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1873/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
conservatori de Maó (II). (Mesa de 13 de març de 2013).
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RGE núm. 1874/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
conservatori de Maó (III). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1875/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
conservatori de Maó (IV). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1876/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I
Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (I). (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1877/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I
Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (II). (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1878/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I
Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (III). (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1879/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I
Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (IV). (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1880/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I
Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (V). (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1881/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I
Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (VI). (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1882/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I
Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (VII). (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 1883/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades a Rebersec, SL. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1884/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
menors i despeses inferiors a 18.000 euros. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1885/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Durán i Saurina, d'Inca. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1886/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desenvolupament de les noves especialitats mèdiques al nou
Hospital Can Misses. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1887/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentències

que han obligat a pagar 25.8 milions d'euros. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1888/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (I). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1889/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (II). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1890/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (III). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1891/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (IV). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1903/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats impagades i condonades. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1904/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació per nous imposts. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1905/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingressos prevists per nous imposts. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1906/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingressos per imposts el 2012. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1907/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingressos per imposts estatals el 2012. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1912/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost del
metro exercici 2012. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1913/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost de les
línies de tren exercici 2012. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1934/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a l'Administració General de la CAIB. (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1935/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a l'empresa GEIBSAU. (Mesa de 13 de març
de 2013).
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RGE núm. 1936/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a l'EBAP. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1937/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a CAIB Patrimoni. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1938/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments al Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1939/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments al Consorci d'Informàtica Local. (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 1940/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a Vicepresidència. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1941/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a la Conselleria de Presidència. (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 1942/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1943/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1944/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a l'ib-salut (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1945/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1946/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a l'ib-salut (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1947/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acomiadaments a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1975/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
matriculacions als centres de formació professional. (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 2018/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
del GOB. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2019/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Ramon Llull. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2020/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb ADESMA. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Reial
Decret llei de 13 de juliol, de mesures de liquidesa de les
administracions públiques i en el àmbit financer (I). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 2032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Reial
Decret llei de 13 de juliol, de mesures de liquidesa de les
administracions públiques i en el àmbit financer (II). (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 2039/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (I). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2040/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (II). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2041/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (III). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2042/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs IVE (I). (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 2043/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs IVE (II). (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 2044/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs IVE (III). (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 2045/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs IVE (IV). (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 2046/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs IVE (V). (Mesa de 13 de
març de 2013).
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RGE núm. 2047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs IVE (VI). (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 2048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs IVE (VII). (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 2049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues (I). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2050/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues (II). (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2051/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2052/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2053/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá (III). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2054/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá (IV). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2055/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá (V). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2056/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá (VI). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2057/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá (VII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2058/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. Bauzá (VIII). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació de l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (I).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació de l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (II).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2061/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació de l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (III).
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2062/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou (I). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2063/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou (II). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2064/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou (III). (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2077/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excedents
del copagament farmacèutic. (Mesa de 13 de març de 2013).

Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sentència sobre el conveni de carreteres

Quina quantitat ha rebut el Govern de les Illes Balears del
Govern de l'Estat en compliment de la sentència de la Secció
tercera del Tribunal Suprem de dia 8 de març de 2011 sobre els
convenis de colAlaboració en matèria de carreteres subscrits
entre el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma el 21 de
gener de 1998 i el 12 de març de 2004?

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Deute amb l'Ajuntament de Palma

Quin deute té dia 5-03-2013 el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Palma?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Deute amb el Consell Insular de Mallorca

Quin deute té dia 5-03-2013 el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Mallorca?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Deute amb el Consell Insular d'Eivissa

Quin deute té dia 5-03-2013 el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular d'Eivissa?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Deute amb el Consell Insular de Formentera

Quin deute té dia 5-03-2013 el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Formentera?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Deute amb l'Ajuntament de Manacor

Quin deute té dia 5-03-2013 el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Deute amb l'Ajuntament de Maó

Quin deute té dia 5-03-2013 el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maó?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Deute amb l'Ajuntament de Ciutadella

Quin deute té dia 5-03-2013 el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ciutadella?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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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.

Deute amb l'Ajuntament d'Inca

Quin deute té dia 5-03-2013 el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Inca?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Deute amb l'Ajuntament de Manacor

Quin deute té dia 5-03-2013 el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (I)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (II)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (III)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de març de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (IV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'abril de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (V)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de maig de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (VI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juny de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (VII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juliol de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (VIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'agost de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (IX)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de setembre de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (X)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'octubre de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (XI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de novembre de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (XII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de desembre de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (XIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2013 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per IBABSA (XIV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2013 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (I)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (II)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (III)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de març de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (IV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'abril de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (V)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de maig de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (VI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juny de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (VII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juliol de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (VIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'agost de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (IX)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de setembre de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (X)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'octubre de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (XI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de novembre de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (XII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de desembre de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (XIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2013 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per FOGAIBA (XIV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2013 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (I)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (II)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (III)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de març de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (IV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'abril de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (V)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de maig de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (VI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juny de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (VII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juliol de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (VIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'agost de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (IX)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de setembre de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (X)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'octubre de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (XI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de novembre de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.



BOPIB núm. 90 - 15 de març de 2013 4743

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (XII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de desembre de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (XIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2013 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs contractats per SEMILLA (XIV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2013 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (I)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (II)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (III)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de març de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (IV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'abril de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (V)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de maig de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (VI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juny de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (VII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juliol de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (VIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'agost de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (IX)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de setembre de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (X)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'octubre de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (XI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de novembre de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (XII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de desembre de 2012 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (XIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener de 2013 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per IBABSA (XIV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2013 per l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (I)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (II)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Factures pagades per FOGAIBA (III)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de març de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (IV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'abril de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (V)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de maig de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (VI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juny de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (VII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juliol de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (VIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'agost de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (IX)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de setembre de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (X)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'octubre de 2012 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (XI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de novembre de 2012 per l'empresa
FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (XII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de desembre de 2012 per l'empresa
FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (XIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener de 2013 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per FOGAIBA (XIV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2013 per l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (I)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Factures pagades per SEMILLA (II)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (III)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de març de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (IV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'abril de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (V)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de maig de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (VI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juny de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (VII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juliol de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (VIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'agost de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (IX)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de setembre de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (X)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'octubre de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (XI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de novembre de 2012 per l'empresa
SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (XII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de desembre de 2012 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (XIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener de 2013 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades per SEMILLA (XIV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2013 per l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Altes i baixes de personal de SEMILLA (I)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (II)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (III)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
març de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (IV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'abril
de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (V)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
maig de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (VI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juny de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (VII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juliol de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (VIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'agost
de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (IX)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
setembre de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (X)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'octubre de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (XI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
novembre de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (XII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
desembre de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (XIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2013 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de SEMILLA (XIV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2013 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (I)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (II)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (III)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
març de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (IV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'abril
de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (V)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
maig de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (VI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juny de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (VII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juliol de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (VIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'agost
de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (IX)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
setembre de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (X)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'octubre de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (XI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
novembre de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (XII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
desembre de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (XIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2013 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de FOGAIBA (XIV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2013 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (I)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (II)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (III)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
març de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (IV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'abril
de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (V)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
maig de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (VI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juny de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (VII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juliol de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (VIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'agost
de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (IX)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
setembre de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (X)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'octubre de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (XI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
novembre de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (XII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
desembre de 2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (XIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2013 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal de IBABSA (XIV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2013 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (I)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (II)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (III)

Relació de contractes menors subscrits el mes de març de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (IV)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'abril de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (V)

Relació de contractes menors subscrits el mes de maig de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (VI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juny de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (VII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juliol de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (VIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'agost de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (IX)

Relació de contractes menors subscrits el mes de setembre
de 2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (X)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'octubre de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (XI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de novembre
de 2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (XII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de desembre
de 2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (XIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2013 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Contractes de l'Institut Balear de la Joventut (XIV)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2013 de l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (I)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (II)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (III)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de març de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (IV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'abril de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (V)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de maig de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (VI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juny de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (VII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juliol de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (VIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'agost de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (IX)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de setembre de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (X)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'octubre de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de novembre  de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de desembre de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2013 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (XIV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2013 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (I)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (II)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (III)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de març de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (IV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'abril des de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (V)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de maig des de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (VI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juny de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (VII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juliol des de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (VIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'agost des de 2012 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (IX)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de setembre des de 2012 de l'Institut Balear de
la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (X)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'octubre de 2012 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (XI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de novembre  des de 2012 de l'Institut Balear
de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (XII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de desembre des de 2012 de l'Institut Balear de
la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (XIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener des de 2013 de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de l'Institut Balear
de la Joventut (XIV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2013 des de l'Institut Balear de la
Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (I)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (II)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (III)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
març de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (IV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'abril
de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (V)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
maig de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (VI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juny de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (VII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juliol de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (VIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'agost
de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (IX)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
setembre de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (X)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'octubre de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (XI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
novembre  de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (XII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
desembre de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut (XIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2013 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Altes i baixes de personal a l'Institut Balear de la Joventut
(XIV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2013 a l'Institut Balear de la Joventut.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (I)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (II)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern

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

Contractes de la Conselleria de Presidència (III)

Relació de contractes menors subscrits el mes de març de
2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (IV)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'abril de
2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (V)

Relació de contractes menors subscrits el mes de maig de
2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (VI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juny de
2012 de la Conselleria de Presidència.
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Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (VII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juliol de
2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (VIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'agost de
2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (IX)

Relació de contractes menors subscrits el mes de setembre
de 2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (X)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'octubre de
2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (XI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de novembre
de 2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (XII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de desembre
de 2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Contractes de la Conselleria de Presidència (XIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2013 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de la Conselleria de Presidència (XIV)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2013 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (I)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (II)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (III)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de març de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (IV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'abril de 2012 de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (V)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de maig de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (VI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juny de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (VII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de juliol de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (VIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'agost de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (IX)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de setembre de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (X)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'octubre de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (XI)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de novembre  de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (XII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de desembre de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (XIII)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2013 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Presidència (XIV)

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer de 2013 de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (I)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (II)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (III)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de març de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (IV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'abril de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (V)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de maig de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (VI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juny de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (VII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de juliol de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (VIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'agost de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (IX)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de setembre de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (X)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'octubre de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (XI)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de novembre  de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (XII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de desembre de 2012 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (XIII)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener de 2013 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a treballadors autònoms des de la Conselleria
de Presidència (XIV)

Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de febrer de 2013 des de la Conselleria de
Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (I)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (II)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (III)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
març de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (IV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'abril
de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (V)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
maig de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (VI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juny de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (VII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juliol de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (VIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes d'agost
de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (IX)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
setembre de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (X)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'octubre de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (XI)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
novembre  de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (XII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
desembre de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (XIII)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2013 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Altes i baixes de personal a la Conselleria de Presidència (XIV)

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2013 a la Conselleria de Presidència.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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.

Reunions de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda 2011

Quantes reunions ha mantingut la Comissió Mixta
d'Economia i Hisenda, prevista a la disposició transitòria 9a
punt 3, el 2011?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Reunions de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda 2012

Quantes reunions ha mantingut la Comissió Mixta
d'Economia i Hisenda, prevista a la disposició transitòria 9a
punt 3, el 2012?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Reunions de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda 2013

Quantes reunions ha mantingut la Comissió Mixta
d'Economia i Hisenda, prevista a la disposició transitòria 9a
punt 3, el 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Reunions del Govern amb el Consell Insular de Mallorca

Quantes reunions ha mantingut el Govern amb el Consell
Insular de Mallorca per presentar inversions derivades de la
disposició transitòria 9a de l'Estatut d'Autonomia?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Reunions del Govern amb el Consell Insular de Menorca

Quantes reunions ha mantingut el Govern amb el Consell
Insular de Menorca per presentar inversions derivades de la
disposició transitòria 9a de l'Estatut d'Autonomia?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Reunions del Govern amb el Consell Insular d'Eivissa

Quantes reunions ha mantingut el Govern amb el Consell
Insular d'Eivissa per presentar inversions derivades de la
disposició transitòria 9a de l'Estatut d'Autonomia?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Reunions del Govern amb el Consell Insular de Formentera

Quantes reunions ha mantingut el Govern amb el Consell
Insular de Formentera per presentar inversions derivades de la
disposició transitòria 9a de l'Estatut d'Autonomia?
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Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nou conservatori de Maó (I)

Quins són els tècnics als quals s'ha encomanat la redacció
del projecte executiu del nou Conservatori de Música de
Menorca a la Sala Augusta de Maó i a quins el projecte
d'activitat i instalAlacions de la mateixa obra?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nou conservatori de Maó (II)

Quina és la data límit per al lliurament dels projectes
executiu i d'activitats i instalAlacions del nou Conservatori de
Música de Menorca a la Sala Augusta de Maó?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nou conservatori de Maó (III)

Quin és el calendari de reunions periòdiques dels redactors
dels projectes executiu i d'activitats i instalAlacions del nou
Conservatori de Música de Menorca a la Sala Augusta de Maó
amb la comunitat educativa i usuaris de l'esmentat centre
(ampas, consell escolar, equip directiu ...) per consensuar els
espais necessaris, el funcionament, l'acústica, l'aïllament tèrmic
i acústic, etc.?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nou conservatori de Maó (IV)

Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats no s'ha assignat una partida anual l'any 2013 per
començar les obres una vegada els projectes executiu d'activitats
i instalAlacions del nou Conservatori de Música de Menorca a la
Sala Augusta de Maó estiguin enllestits, per no haver d'esperar
la probable previsió de pressupost per a un altre any?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (I)

Quin és el programa desenvolupat pel I Fòrum seminari de
turisme i accessibilitat organitzat per la Conselleria de Turisme
del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (II)

Quins són els participants en el I Fòrum seminari de turisme
i accessibilitat organitzat per la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (III)

Quin va ser el cost de l'estada dels participants al I Fòrum
seminari de turisme i accessibilitat?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (IV)

Quin va ser el cost total del I Fòrum seminari de turisme i
accessibilitat?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (V)

Quins criteris s'han seguit per convidar als participants del
I Fòrum seminari de turisme i accessibilitat?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (VI)

Quins són els objectius pels quals s'ha organitzat aquest I
Fòrum seminari de turisme i accessibilitat?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I Fòrum seminari de turisme i accessibilitat (VII)

Quines conclusions s'han obtingut d'aquest I Fòrum seminari
de turisme i accessibilitat?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Factures pagades a Rerbersec, SL

Quina ha estat la relació de factures abonades a l'empresa
Rebersec, SL des de l'any 2003 fins a l'actualitat des de la
Conselleria o ens dependents com IBANAT?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Contractes menors i despeses inferiors a 18.000 euros

Quina ha estat la relació de contractes menors i despeses
inferiors a 18.000 euros des de l'inici d'aquesta legislatura fins
a l'actualitat?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca

Ateses les greus deficiències estructurals en una construcció
tan recent, com és el CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca,
s'investigarà per part dels tècnics, i, si n'és el cas, s'exigiran
responsabilitats a qui correspongui?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Desenvolupament de les noves especialitats mèdiques al nou
Hospital Can Misses

Quins informes i contractacions ha portat a terme la
Conselleria de Salut en relació amb la posada en marxa del
servei de radioteràpia al nou Hospital Can Misses?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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.

Sentències que han obligat a pagar 25,8 milions d'euros

Quines han estat les sentències, les quantitats de cadascuna
i les persones físiques i/o jurídiques afectades, que han obligat
el Govern a pagar 25,8 milions d'euros el 2012?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Receptes facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (I)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears el mes de gener de 2012, dels medicaments que
han estat exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut, segons la Resolució de 2 d'agost de 2012, de
la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema
Nacional de Salut i Farmàcia, publicada al BOE de 17 d'agost
de 2012 i modificada per BOE de 25 de setembre, desglossada
pel codi nacional de cada presentació com figura al BOE
esmentat?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Receptes facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (II)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears el mes de febrer de 2012, dels medicaments que
han estat exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut, segons la Resolució de 2 d'agost de 2012, de
la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema
Nacional de Salut i Farmàcia, publicada al BOE de 17 d'agost
de 2012 i modificada per BOE de 25 de setembre, desglossada
pel codi nacional de cada presentació com figura al BOE
esmentat?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Receptes facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (III)

Quin cost econòmic varen suposar les receptes que es varen
facturar al Servei de Salut de les Illes Balears el mes de gener
de 2012, dels medicaments que han estat exclosos de la
prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, segons la
Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció General de
Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i
Farmàcia, publicada al BOE de 17 d'agost de 2012 i modificada
per BOE de 25 de setembre, desglossada pel codi nacional de
cada presentació com figura al BOE esmentat?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Receptes facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (IV)

Quin cost econòmic varen suposar les receptes que es varen
facturar al Servei de Salut de les Illes Balears el mes de febrer
de 2012, dels medicaments que han estat exclosos de la
prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, segons la
Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció General de
Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i
Farmàcia, publicada al BOE de 17 d'agost de 2012 i modificada
per BOE de 25 de setembre, desglossada pel codi nacional de
cada presentació com figura al BOE esmentat?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantitats impagades i condonades

Relació detallada de les quantitats impagades per part del
Govern de les Illes Balears a altres institucions públiques en
l'exercici 2012, deixant constància de les que hagin estat
condonades per aquestes institucions i les que no ho hagin estat.

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Recaptació per nous imposts

Quina és la perspectiva de disminució en la recaptació que
té el Govern de les Illes Balears pels nous imposts que poden
aprovar-se el 2013, tenint en compte el retard en la seva entrada
en aplicació?

Palma, a 6 de març de 2013.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ingressos prevists per nous imposts

Relació detallada d'ingressos prevists per cada nou impost
dels quals es té perspectiva d'aprovació durant l'exercici 2013.

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ingressos per imposts el 2012

Relació detallada per mesos dels ingressos per imposts de la
comunitat autònoma durant l'exercici 2012, amb desglossament
per a cada impost.

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ingressos per imposts estatals el 2012

Relació detallada per mesos dels ingressos obtinguts per
participació en imposts estatals durant l'exercici 2012, amb
desglossament per a cada impost.

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost del metro de l'exercici 2012

Quin ha estat el cost total del metro en l'exercici 2012, tant
directe com en la part dels serveis generals que es calculi que li
pertoquen, del total del pressupost d'SFM: despeses de personal,
compra de béns i serveis, despeses financeres, inversions reals
i passius financers; i quins han estat els ingressos atribuïbles al
metro?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost de línies de tren de l'exercici 2012

Quin ha estat el cost total i conjunt de les línies de tren
Palma-Manacor i Palma-Sa Pobla durant el  2012, tant directe
com en la part dels serveis generals que es calculi que li
pertoquen, del total del pressupost d'SFM: despeses de personal,
compra de béns i serveis, despeses financeres, inversions reals
i passius financers; i quins han estat els ingressos que han
generat?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a l'Administració general de la CAIB

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a l'Administració general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, des de dia 20 de juny de 2011
fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a l'empresa GEIBSAU

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a l'empresa GEIBSAU, des de dia 20 de
juny de 2011 fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a l'EBAP

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a l'EBAP, des de dia 20 de juny de 2011
fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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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 conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a CAIB-Patrimoni

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a CAIB-Patrimoni, des de dia 20 de juny de
2011 fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, des de dia 20 de juny de 2011 fins a dia 28 de febrer
de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a Consorci d'Informàtica local

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a Consorci d'Informàtica local, des de dia
20 de juny de 2011 fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a Vicepresidència

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a cadascuna de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, des de dia 20 de juny de
2011 fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Acomiadaments a la Conselleria de Presidència

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a cadascuna de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Presidència o de
la Presidència de les Illes Balears, des de dia 20 de juny de 2011
fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 conseller d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a cadascuna de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, des de dia 20 de juny de 2011 fins a dia 28 de
febrer de 2013?
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Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Acomiadaments a la Conselleria de Turisme i Esports

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a cadascuna de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i Esports,
des de dia 20 de juny de 2011 fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 conseller de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a l'ib-salut (I)

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a l'ib-salut, des de dia 20 de juny de 2011
fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 conseller de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a cadascuna de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut, Família i

Benestar Social, des de dia 20 de juny de 2011 fins a dia 28 de
febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 conseller de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a l'ib-salut (II)

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a cadascuna de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de l'ib-salut, des de dia 20 de juny de
2011 fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori

Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la de finalització del
termini contractual) a cadascuna de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, des de dia 20 de juny de 2011 fins a dia 28
de febrer de 2013?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KV)
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'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Matriculacions als centres de formació professional

Quin és el nombre de persones que han formalitzat
solAlicitud però no s'han pogut matricular als centres de
formació professional per al curs 2012-2013?

Palma, a 7 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Campanya del GOB

Sr. Conseller de Turisme i Esports, quina opinió li mereix la
campanya del GOB, basada en un vídeo de Miquel Barceló?

Palma, a 7 de març de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Fundació Ramon Llull

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, quina
opinió té sobre el fet que algunes poblacions hagin decidit
integrar-se en la Fundació Ramon Llull?

Palma, a 7 de març de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Reunions amb ADESMA

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, quantes
vegades s'ha reunit, al llarg d'aquesta legislatura amb ADESMA
(Associació de director d'ensenyança secundària de Mallorca)?

Palma, a 7 de març de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de
liquidesa de les administracions públiques i en el àmbit financer
(I)

Ha enviat la Intervenció general de l'Administració de l'Estat
alguna missió de control a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, d'acord amb l'establert al Reial decret llei 21/2012, de
13 de juliol, de mesures de liquidesa de les administracions
públiques i en el àmbit financer? Si n'és el cas, quantes? En
quines dates?

Palma, a 8 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de
liquidesa de les administracions públiques i en el àmbit financer
(II)

Té previst el Govern de les Illes Balears demanar alguna
missió de control per part de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, d'acord amb l'establert al Reial decret
llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquidesa de les
administracions públiques i en el àmbit financer?

Palma, a 8 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera (I)

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera (II)

Dades de llistes d'espera per consulta externa amb
especialista d'hospital per hospitals (Hospital Universitari de
Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de
Formentera) i per especialitat a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera (III)

Dades de llistes d'espera per proves complementàries per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IVE (I)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossada per hospitals el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IVE (II)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossada per hospitals el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IVE (III)

Quantes interrupcions voluntàries quirúrgiques de l'embaràs
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossada per hospitals el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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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IVE (IV)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IVE (V)

Hi ha hagut ginecòleg o ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluc el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IVE (VI)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que hagin de ser abonades per l'ib-salut,
desglossat per clínica privada, el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IVE (VII)

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'ib-salut per
interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a les
clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma,
desglossat per clínica privada, el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ginecòlegs i ginecòlogues (I)

Quants ginecòlegs o ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per hospital,
el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ginecòlegs i ginecòlogues (II)

Quants ginecòlegs o ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossat per hospital, el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr. Bauzá (I)

L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2005, 706.620 euros amb l'ib-salut. Quina quantitat
correspon a receptes de pensionistes?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr. Bauzá (II)

L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2006, 765.418 euros amb l'ib-salut. Quina quantitat
correspon a receptes de pensionistes?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr. Bauzá (III)

L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2007, 895.061 euros amb l'ib-salut. Quina quantitat
correspon a receptes de pensionistes?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr. Bauzá (IV)

L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2008, 905.082 euros amb l'ib-salut. Quina quantitat
correspon a receptes de pensionistes?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr. Bauzá (V)

L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2009, 974.115 euros amb l'ib-salut. Quina quantitat
correspon a receptes de pensionistes?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr. Bauzá (VI)

L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2010, 1.192.532 euros amb l'ib-salut. Quina
quantitat correspon a receptes de pensionistes?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr. Bauzá (VII)

L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2011, 1.187.839 euros amb l'ib-salut. Quina
quantitat correspon a receptes de pensionistes?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de la farmàcia del Sr. Bauzá (VIII)

L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2012, 1.051.428 euros amb l'ib-salut. Quina
quantitat correspon a receptes de pensionistes?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Adjudicació de l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (I)

Quan fou convocat el concurs d'adjudicació de l'oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou, de la qual és titular-propietari el
Sr. José Ramón Bauzá?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Adjudicació de l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (II)

Quan s'adjudicà l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou,
de la qual és titular-propietari el Sr. José Ramón Bauzá?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Adjudicació de l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (III)

Quan es va obrir l'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou,
de la qual és titular-propietari el Sr. José Ramón Bauzá?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (I)

L'oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou de la qual és
titular-propietari el Sr. José Ramón Bauzá té autoritzats dipòsits
de medicaments a residències de persones majors?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (II)

Quins dipòsits de medicaments a residències de persones
majors té autoritzats l'oficina de farmàcia de la qual és titular-
propietari el Sr. José Ramón Bauzá?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficina de farmàcia del Pont d'Inca Nou (III)

A quines residències de persones majors, l'oficina de
farmàcia de la qual és titular-propietari el Sr. José Ramón
Bauzá, factura el Servei de Salut de les Illes Balears,
medicaments i/o productes sanitaris?



BOPIB núm. 90 - 15 de març de 2013 4787

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Excedents del copagament farmacèutic

Quin cost de gestió ha tengut el procediment administratiu
per tornar als pensionistes el dret a devolució dels excedents del
copagament farmacèutic?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2082/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'assistència tècnica als municipis. (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2213/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
acomiadaments al sector públic instrumental. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 2214/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a president
transparent. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2221/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprovació de la Llei de cans d'assistència. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 2222/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'idoneïtat en l'adquisició de béns i serveis destinats a
Emergències. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2223/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ecobarri a Campos. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2224/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tramitació telemàtica en la solAlicitud de plaça escolar.
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2225/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gelades que afectaren diversos indrets de Mallorca. (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 2226/13, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Vallès
i ramis, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d'un pont a Sencelles. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2227/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla forestal de les Illes Balears. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 2228/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
a emprenedors i ocupació juvenil. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2229/13, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa María
Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament als centres escolars per al seu manteniment. (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2230/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestió de les inversions estatutàries. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2231/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments improcedents a empreses públiques. (Mesa de
13 de març de 2013).

RGE núm. 2232/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte per a la Platja d'En Bossa a Eivissa. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 2233/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reforma de l'administració local. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 2234/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del
Govern amb els ajuntaments. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2235/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del president. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2236/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a objectius de dèficit 2013. (Mesa de 13 de març de 2013).

Palma, a 13 de març de 2'13.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pla d'assistència tècnica als municipis

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
del Pla d'assistència tècnics als municipis que està duent a
terme?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Acomiadaments al sector públic instrumental

Com valora el conseller de Presidència la sentència que
anulAla l'acomiadament de treballadors i treballadores derivat de
la reestructuració del sector públic instrumental?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

President transparent

Encara sosté el Sr. President que és el més transparent
d'Espanya?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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 conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Aprovació de la Llei de cans d'assistència

Com millorarà la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat de les Illes Balears amb l'aprovació de la Llei de
cans d'assistència?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Política d'idoneïtat en l'adquisició de béns i serveis destinats a
Emergències

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la política d'idoneïtat en l'adquisició de béns i serveis
destinats a Emergències que du a terme el Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Ecobarri a Campos

En què consisteixen les obres de l'ecobarri que du a terme
l'IBAVI  a Campos?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Tramitació telemàtica en la solAlicitud de plaça escolar

Què suposa per al procés d'escolarització la tramitació
telemàtica a la solAlicitud de plaça escolar?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Gelades que afectaren diversos indrets de Mallorca

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears dels efectes
de les darreres gelades que afectaren diversos indrets de
Mallorca?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Construcció d'un pont a Sencelles

Com valora el Govern les obres de construcció d'un pont al
terme de Sencelles per tal de creuar el torrent Solleric?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Antònia Vallès i Ramis.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pla forestal de les Illes Balears

Quins avanços es fan a la fase de participació pública en la
redacció del Pla forestal de les Illes Balears?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Mesures per a emprenedors i ocupació juvenil

Sr. Vicepresident del Govern, com valora les mesures
aprovades pel Govern d'Espanya sobre "desarrollo de la
estrategia de emprendimiento y empleo joven" tot indicant quins
beneficis tindrà per als joves de les Illes Balears?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pagament als centres escolars per al seu manteniment

En quin estat es troba el pagament als centres escolars per al
seu manteniment?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Ana María Bauzá i Colom.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Gestió de les inversions estatutàries

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la gestió
de les inversions estatutàries que es varen fer a la passada
legislatura?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Margalida Cabrer i González.
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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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Acomiadaments improcedents en empreses públiques

Quina valoració fa el Sr. Conseller d'Administracions
Públiques de la sentència que condemna el Govern per
acomiadament improcedent en empreses públiques?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Projecte per a la Platja d'En Bossa a Eivissa

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del projecte
per a la Platja d'En Bossa a Eivissa, proposat pel grup
d'empreses Matutes?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Reforma de l'administració local

Sr. Conseller de salut Família i Benestar Social, pot garantir
que la reforma de l'administració local no eliminarà les
competències dels serveis socials als ajuntaments?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Deute del Govern amb els ajuntaments

Té previst el Govern de les Illes Balears pagar el deute que
té amb els ajuntaments?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Funcions del president

Pensa el Govern que el president de les Illes Balears no té
funcions executives?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Objectius de dèficit 2013

Sr. President, quines retallades s'hauran de fer el 2013 per
assolir els objectius de dèficit?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1828/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
públic terrestre (I), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1829/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
públic terrestre (II), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1830/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
públic terrestre (III), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1831/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
públic terrestre (IV), a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1832/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a central de contractació de l'administració, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 13
de març de 2013).

RGE núm. 1833/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acompliment de l'Estatut de l'Empleat Públic, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1834/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acompliment de la Llei de la bona administració i del bon
govern, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1835/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avantprojecte de llei de pesca, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1948/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a docents amb 25 anys d'antiguitat, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 1949/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
corba de Laffer, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1950/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
impost sobre successions, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1951/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
impost sobre estades en establiments hotelers, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 1952/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
impost sobre arrendament de vehicles sense conductor, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1953/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
arrendament de vehicles sense conductor, a contestar davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13 de març de
2013).

RGE núm. 1954/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cultiu de vegetals, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1955/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aprovació de nous imposts, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13 de març de 2013).

Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Transport públic terrestre (I)

Creu el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que totes les Illes tenen el mateix dret a un transport
terrestre digne?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Transport públic terrestre (II)

Pensa el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que totes les Illes estan en les mateixes condicions a
l'hora de gestionar el transport públic terrestre?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Transport públic terrestre (III)

Creu el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que és correcte el finançament de què disposa cada illa
per gestionar aquest tipus de transport públic?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Transport públic terrestre (IV)

Pensa el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori mantenir l'actual sistema de finançament per transport
públic terrestre als diferents consells insulars?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Central de contractació de l'administració

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, pot explicar
quants contractes s'han adjudicat, des de la data de creació fins
a data d'avui, per part de la central de contractació de
l'Administració de la comunitat autònoma, dependent de la seva
conselleria?

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Acompliment de l'Estatut de l'empleat públic

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, pot explicar
quines mesures ha adoptat la seva conselleria en matèria
d'avaluació de l'acompliment a què fa referència l'Estatut bàsic
de l'empleat públic i la Llei autonòmica de funció pública?

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Acompliment de la Llei de la bona administració i del bon
govern

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, pot explicar
quines mesures ha adoptat la seva conselleria en matèria
d'avaluació de polítiques públiques l'acompliment a què fa
referència la Llei de la bona administració i del bon govern?

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.
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Avantprojecte de llei de pesca

Com valora, Sr. Conseller d'Agricultura, les tasques
desenvolupades pel Govern en la redacció de l'avantprojecte de
la llei de pesca?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Docents amb 25 anys d'antiguitat

Quins docents han solAlicitat retribucions econòmiques
corresponents als 25 anys d'antiguitat en els centres concertats
durant l'actual legislatura? Quins són els imports percebuts (o ha
que han de percebre) cadascun?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada
Conxa Obrador i Guzmán.

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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Corba de Laffer

Quina opinió li mereix al Sr. Vicepresident del Govern la
teoria de la corba de Laffer?

Palma, a 6 de març de 2013.
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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Impost sobre successions

Per quin motiu considera el Sr. Vicepresident
desaconsellable un augment de l'impost sobre successions?

Palma, a 6 de març de 2013.
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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Impost sobre estades a establiments hotelers

Per quin motiu considera el Sr. Vicepresident
desaconsellable un augment de l'impost sobre estades a
establiments hotelers?

Palma, a 6 de març de 2013.
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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Impost sobre arrendament de vehicles sense conductor

Per quin motiu considera el Sr. Vicepresident
desaconsellable un augment de l'impost sobre arrendament de
vehicles sense conductor?

Palma, a 6 de març de 2013.
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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Arrendament de vehicles sense conductor

Considera el Sr. Vicepresident que l'arrendament de vehicles
sense conductor és més perjudicial per al medi ambient que
l'arrendament dels mateixos vehicles amb conductor?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Cultiu de vegetals

Per quin motiu considera el Sr. Vicepresident que el cultiu
de vegetals és perjudicial per al medi ambient i no hi és un
establiment hoteler?

Palma, a 6 de març de 2013.
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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Aprovació de nous imposts

Considera beneficiós per a l'economia productiva que
gràcies a l'aprovació de nous imposts hi hagi un desplaçament
de capacitat econòmica de l'economia privada cap al sector
públic?

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1854/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rutes gastronòmiques, amb tramitació davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1855/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solució extrajudicial de conflictes per la minva de la
litigiositat, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 1856/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció de muntanyes submarines, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2012/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a lluita contra la processionària, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2013/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gratuïtat de museus, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 de març
de 2013).

RGE núm. 2014/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes a la indústria cultural, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 de
març de 2013).

RGE núm. 2015/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llei estatal a l'impost sobre els dipòsits a les entitats
de crèdit, amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 13 de març de 2013).

RGE núm. 2016/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de racionalització
i sostenibilitat de l'administració local, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 13
de març de 2013).

Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Rutes gastronòmiques 

A les Illes Balears disposam d’uns productes agroalimentaris
de primera qualitat. Amb aquests productes s’elabora la cuina
tradicional de cada una de les nostres illes.

És important donar a conèixer la nostra cuina i els nostres
productes, diferents a cada illa. Per tant, consideram necessari
que es promocioni el producte local de la nostra terra per
diverses vies, a través de rutes gastronòmiques o mitjançant les
fires específiques de productes locals que es duguin a terme als
diferents municipis.

Consideram de màxim interès desenvolupar unes rutes
gastronòmiques per cada illa o zona de l’illa per oferir, tant a
residents com a persones que ens visiten, els nostres plats
tradicionals i, alhora, donar sortida a una indústria
agroalimentària i al sector primari de la nostra terra.

Pensam que el Govern de les Illes Balears ha de liderar
aquesta iniciativa perquè en surti un projecte participatiu, de
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qualitat i que englobi totes les zones de les nostres illes i la
diversitat de la cuina tradicional.

Per això és necessària la màxima colAlaboració entre Govern,
ajuntaments i els diferents sectors implicats com el de
restauració, l’agrícola i ramader, el vinicultor, el de l’oli, el de
forn i rebosteria, etc.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, juntament amb els sectors implicats,
unes guies de rutes gastronòmiques per a cada illa, tant en
format digital com en format de paper, per promocionar la
nostra cuina i els productes propis de les Illes Balears, des dels
establiments turístics, ports, aeroports, oficines turístiques, etc.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a aquelles fires locals específiques
de productes típics de la localitat que promocionin els nostres
productes.

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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 la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Solució extrajudicial de conflictes per la minva de la litigiositat

L’article 59 de la Llei 3/2003, de març, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, referit a la substitució dels recursos administratius, diu:

"1. El recurs d'alçada i el de reposició es poden substituir
per altres procediments d'impugnació o de reclamació, de
conciliació, de mediació i d’arbitratge, davant òrgans
colAlegiats o comissions específiques que no estiguin
sotmesos a instruccions jeràrquiques. Aquesta substitució es
pot establir en supòsits o en àmbits sectorials determinats
quan l'especificitat de la matèria ho justifiqui així i, en tot
cas, per llei.

2. La resolució d'aquests procediments deixa expedita la
via contenciosa administrativa."

En aquesta mateixa llei es crea un òrgan centralitzat per
resoldre els recursos en matèria de contractació administrativa
(articles 65 i 66), com és la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de les Illes Balears.

A la comunitat autònoma de les Illes Balears hi ha altres
exemples de resolució centralitzada de reclamacions ciutadanes,
com ho són les de la matèria economicoadministratives, que
resol la Junta Superior d’Hisenda, vinculada a l’Agència
Tributària de les Illes Balears.

En el context actual, en què clarament es necessiten mesures
organitzatives i normatives que permetin més eficàcia i més
eficiència, com també més economia en la utilització dels
recursos, sembla molt adient la creació d’un òrgan administratiu
centralitzat que tengui encomanada la funció de resoldre els
recursos d’alçada, els recursos de reposició i les reclamacions
prèvies a la via judicial, en aquelles matèries en què no hi ha
òrgan centralitzat específic.

La creació d’aquest òrgan no ha d’implicar cap increment
dels recursos existents, sinó únicament la reorganització
d’aquests, de manera que no ha de suposar cap cost econòmic.

Els efectes positius que tendria la posada en marxa d’un
òrgan de les característiques que proposam són moltes:
1. Permetria l’especialització dels seus membres en la

resolució de les reclamacions ciutadanes, la qual cosa
suposaria una millora en la tramitació i la resolució dels
procediments, i facilitaria la defensa d’aquests en eventuals
recursos jurisdiccionals.

2. Permetria diferenciar i establir la distància òptima entre les
unitats administratives que intervenen en la tramitació i la
resolució dels procediments administratius i l’òrgan que ha
de resoldre els recursos i reclamacions que contra aquelles
es formulin.

3. Possibiliten la disminució de la litigiositat posterior, davant
els òrgans jurisdiccionals, especialment el contenciós
administratiu, en la mesura en què la resolució de recursos
i reclamacions per part d’un òrgan centralitzat i especialitat
dóna més seguretat jurídica, facilita que la resposta a la
ciutadania, donada des d’un distància més òptima, atengui
més fàcilment les seves demandes i estableixi una doctrina
unitària conformada i confirmada amb la doctrina del òrgans
jurisdiccionals.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les actuacions normatives i organitzatives
necessàries per tal de crear i posar en marxa un òrgan
administratiu centralitzat que tengui encomanada la funció de
resoldre els recursos d’alçada, els recursos de reposició i les
reclamacions prèvies a la via judicial, en aquelles matèries en
què no hi ha òrgan centralitzat específic.

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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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 de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Protecció muntanyes submarines

Exposició de motius

La Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ha presentat una proposta de
protecció de les muntanyes submarines del Canal de Mallorca,
totalment insuficient a l'hora de complir amb l'obligació de
preservar els hàbitats de coralAligen i “maérl” presents a l'entorn
dels cims Àusies March, Ses Olives i Emile Baudot.

Els estudis realitzats en diferents punts d'aquestes
muntanyes, han posat de manifest l'indubtable valor ecològic de
la zona, no solament per la presència d'espècies sota diferents
estatus de protecció, sinó perquè alberguen hàbitats sensibles
per a espècies d'especial interès.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la
delimitació de la zona de protecció de les muntanyes
submarines del Canal de Mallorca proposada per la Secretaria
General de Pesca es insuficient per preservar els hàbitats
protegits de coralAligen i “maérl” del seu entorn.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Secretaria
General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient a estudiar la protecció de tot l'àmbit inclòs a la
delimitació de 2.800 km2 proposats per l'organització Oceana.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a prohibir en aquest àmbit, aplicant la normativa vigent i el
principi de precaució, la pesca destructiva dels hàbitats
esmentats.

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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 Medi Ambient i
Ordenació del Territori.

Lluita contra la processionària

Exposició de motius
La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal,

faculta les comunitats autònomes a declarar l’existència d’una
plaga a efectes de facilitar l’adopció de mesures fitosanitàries
per tal de mantenir-la sota control i, en la mesura en què sigui
possible, d’eradicar-la. Quan es tracti de plagues que no
necessitin adoptar mesures de quarantena, la declaració
d’existència d’una plaga en un zona determinada a la qual
s’hagin d’aplicar mesures fitosanitàries tendrà com a objectiu
la reducció de la població i la disminució dels efectes.

La processionària existeix a l’illa de Mallorca des de l’any
1942, i a Menorca des de 1970. A les illes Pitiüses, amb una
massa de pins molt més destacable que les de Mallorca i
Menorca, la processionària hi apareix posteriorment.

A l’illa d’Eivissa la massa boscosa, formada molt
majoritàriament per pins, constitueix sens dubte un dels grans
atractius paisatgístics. Si es veiés gaire afectada per la plaga de
la processionària, Eivissa perdria un dels atractius importants
per als nostres visitants.

La processionària afecta negativament els pinars, perquè
afebleix o fins i tot elimina els exemplars de pi, i contribueix a
empobrir la massa boscosa que es troba afectada per aquesta
plaga.

Així mateix, la processionària té efectes negatius sobre la
salut de les persones que es troben en contacte amb la massa
boscosa afectada. Produeix afectacions urticants i processos
alAlèrgics i danys epidèrmics i oculars que poden resultar
d’extrema gravetat, en especial per a la població infantil o
resident a l’entorn de zones amb pins afectats per l’insecte.

La Llei de sanitat vegetal, a què hem fet referència
anteriorment, estableix que, un cop reconeguda l’existència
d’una plaga, s’ha de procedir a determinar quina és la zona
afectada i a prendre les mesures fitosanitàries que siguin
necessàries per posar-la sota control.

A la comunitat autònoma de les Illes Balears es considera
que la processionària, a Mallorca i a Menorca, constitueix una
plaga, mentre que a Eivissa i Formentera es tracta d’un “element
nociu”. Certament, l’aparició a les Pitiüses és posterior a la de
Mallorca i Menorca, però el seu potencial destructiu és molt
més elevat, tenint en compte el percentatge de sòl forestal
format per pinedes que trobam a Eivissa i Formentera.

L’objectiu fonamental del Pla de control integral per la
processionària del pi (Thaumetopoea pitiocampa) a les Illes
Balears (2008-2011), prorrogat fins el 2016, és el de mantenir
les plagues sota control. Si es fa un tractament anual de la plaga
de la processionària es pot mantenir sota control, però és
extremadament perillós que es deixi de tractar durant un any o
dos. En aquest cas, les possibilitats d’eclosió de la plaga són
màximes. Així, entenem que s’haurien de revisar les actuacions
en aquest àmbit per part del Govern de les Illes Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a considerar la processionària a Eivissa com una
plaga o emergència fitosanitària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir, atenent la legislació vigent, el Pla
Integral per a la processionària del pi al conjunt de les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rescabalar dels prejudicis causats per la manca
d’acció durant aquest darrer any per eradicar la processionària
del pi, en contra de les disposicions de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en la lluita contra
aquesta plaga.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el protocol d’eradicació de la
processionària al conjunt de les Illes Balears, molt especialment
a l’illa de Formentera.

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 Cultura, Educació
i Esports.

Gratuïtat museus

Exposició de motius

Que els ciutadans gaudeixin els museus i altres espais
culturals de la comunitat posar-los al seu abast, facilitar-los
l’entrada a allò que d’alguna manera és seu, totalment o
parcialment, és una tasca en la qual ens hi hauríem d’esmerçar.
Conèixer el nostre patrimoni, artístic i cultural és un dret de tots.
Un dret que ens enriqueix, un dret que dóna sentit als nostres
béns culturals. Això no obstant, l’actual situació econòmica
posa algunes dificultats a aquest objectiu. La crisi, la dificultat
econòmica d’alguns dels nostres ciutadans, la seva situació
laboral, no pot ser, de cap manera, una limitació, un
impediment. O, en tot cas, és una limitació o un impediment que
és a les mans de l’Administració eliminar.

Els museus, espais culturals, fundacions, etc., que siguin de
titularitat pública, o bé el Govern balear sigui present en els seus
patronats, o bé rebin subvencions per part d’aquest govern,
haurien de facilitar l’entrada a les persones que es trobin en unes
determinades situacions; que el preu d’una entrada no sigui una
dificultat.

Aquest és el sentit de la present 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la gratuïtat de les visites als museus, espais
culturals o fundacions, la titularitat dels quals sigui pública, o bé
rebin subvencions de l’Administració, per a les persones que
estiguin a l’atur, per als jubilats i per als joves menors de 16
anys.

Palma, a 6 de març de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
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 Cultura, Educació
i Esports.

Ajudes a la indústria cultural

Exposició de motius

Les indústries vinculades a la cultura, a la creativitat, són
part del teixit productiu i d’ocupació laboral d’aquesta
Comunitat. Afegeixen, a aquestes característiques, pròpies i
comunes de tota la indústria, fets diferencials importants, en tant
que no consumeixen territori, no contaminen i, sobretot, són la
columna vertebral sobre la qual descansa el present i el futur de
la nostra cultura pròpia. La crisi general, l’absoluta manca
d’ajudes institucionals i una rara concepció del consum cultural
com un bé negligible, han fet que moltes d’aquestes petites
indústries entrassin, a causa de les dificultats financeres, en un
procés de dissolució, de desaparició.

Davant aquest accelerat deteriorament de la producció
cultural a les Illes; davant l’alarmant situació del teixit industrial
que afecta aquest sector; davant la imminència de propers
tancaments, és necessari implementar mesures orientades a
aturar, a impedir la desaparició de l’activitat empresarial que
dóna visibilitat, difusió, presència, als nostres creadors, als
nostres investigadors, als nostres artistes, així com estimular
programes que ajudin a palAliar les dificultats financeres amb
l’accés al crèdit.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar, impulsar i pressupostar programes
d’ajuda financera per a la indústria cultural de les Illes Balears,
que s’haurien de concretar en:
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• Préstecs destinats a la inversió vinculada al creixement
empresarial, a l’ampliació de línies de negoci, a la innovació
tecnològica, als processos d'I+D+i, a l’expansió en altres
mercats.
• Préstecs per a la inversió productiva.
• Préstecs de tresoreria a curt termini per finançar
produccions culturals que, per les seves característiques,
puguin ser considerades d’interès especial.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar, per tal d’assolir els anteriors objectius, acords
amb les entitats financeres per garantir que aquestes obrin línies
de crèdit en relació amb les ajudes abans esmentades, així com
que el Govern convoqui ajudes per tal d’alleujar els costs
financers d’aquestes operacions i, alhora, i en determinades
circumstàncies, pugui avalar aquestes operacions de crèdit.

Palma, a 7de març de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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'Hisenda i
Pressuposts.

Llei estatal impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit

Exposició de motius

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, lligat a normativa
diversa d'àmbit estatal, permet a la nostra comunitat autònoma
l'establiment dels seus propis tributs.

En aplicació de la normativa vigent, són diverses les
comunitats autònomes que tenen aprovada legislació tributària
pròpia.

Entre aquests tributs hi podem trobar “l'Impost sobre els
dipòsits en les entitats de crèdit”, aprovat i aplicat a Andalusia,
Canàries i Extremadura; i aprovat i pendent de recursos a
Catalunya i Astúries. En aquests dos últims casos, la normativa
pròpia va ser aprovada poc abans que la llei estatal que grava el
mateix fet imposable.

L'aprovació d'aquest tribut per part del Govern d'Espanya,
té com objectiu únic deixar sense efecte les diverses lleis
autonòmiques que s'estaven aplicant; ja que estableix com a
tipus de gravamen aplicable el 0%.

Queda clar que la normativa estatal no pretén la millora de
la recaptació i per tant dels ingressos públics sinó la simple
anulAlació de la capacitat que en aquest aspecte tenen les
comunitats autònomes.

Aquesta llei estatal impedeix que altres comunitats
autònomes, entre elles la nostra, puguin, si així ho estimen
oportú, aprovar un tribut similar.

Per tant i a la vista dels fets, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar del Govern d'Espanya la derogació del
capítol XI, article 19, de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per
la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la
consolidació de les finances públiques i l'impuls de l'activitat
econòmica.

Palma, a 7 de març de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Retirada de l'avantprojecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local

Des de fa anys, tots els representants públics que fan feina
en l’àmbit de l’administració local i de totes les formacions
polítiques, han manifestat la necessitat d’actualitzar la
normativa que regula les competències i el finançament de les
entitats locals.

Actualment, quan la societat ens demanda l’acord i el
consens al voltant de qualsevol canvi en el model d’Estat, el
Govern d’Espanya, en el Consell de Ministres del passat dia 20
de febrer, aprovà tramitar l’avantprojecte de llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que ataca
els fonaments del municipalisme i el model que ha garantit la
cohesió social durant els darrers trenta anys.

Tots estam d’acord amb els principis d’austeritat i eficiència
en l’administració dels recursos públics però, en cap cas,
aquests arguments no es poden utilitzar com excusa per suprimir
o encarir els serveis públics. En comptes d’assegurar els serveis
mínims que han de prestar els ajuntaments , el que es fa és que
perillin seriosament.

Amb aquesta reforma, centenars de responsables públics
municipals a les nostres illes, que han estat triats pels ciutadans
a les urnes de forma democràtica, ja no seran els responsables
a l’hora de prendre les decisions i gestionar els serveis que
haurien d’oferir des dels seus ajuntaments.
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La proposta del Govern Rajoy d’intervenir i buidar de
competències a moltíssims ajuntaments, debilita la nostra
democràcia. Els serveis públics no es poden valorar
exclusivament en criteris econòmics, sinó sobretot pel benefici
social que comporten als ciutadans i a les ciutadanes.

Des del municipalisme i des de la FELIB s'ha reclamat una
reforma de les lleis i del finançament local que permeti a les
entitats locals exercir les seves responsabilitats amb
competències ben definides i finançament suficient. En contra
d’això, l’actual reforma local preveu el retorn de competències
cap a les comunitats autònomes i en les competències
anomenades “impròpies”, aquestes seran suprimides en no ser
exercides per a ningú. D’altres serveis podran ser privatitzats,
amb el conseqüent augment de taxes i preus.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en
l’autonomia local i el transcendental paper dels ajuntaments en
la igualtat d’oportunitats, la democràcia i la cohesió social.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que mostri al Govern de l’Estat el seu desacord
amb el contingut de l’esmentat avantprojecte de llei de reforma
local.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es respecti la feina i el contingut dels treballs
realitzats per la FELIB des de la passada legislatura en l’estudi
i repartiment de competències entre totes les administracions.

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1563/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Presidència,
sobre les conseqüències dels expedients de regulació que
afecten els treballadors de les empreses concessionàries de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals recapti la compareixença del Sr. Conseller de
Presidència, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre
les conseqüències dels expedients de regulació que afecten els

treballadors de les empreses concessionàries de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 1844/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2013, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr. Alejandro Sanz i
Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'idoneïtat en l'adquisició de béns i serveis destinats a
emergències (BOPIB núm. 89, de 8 de març d'enguany), per la
pregunta RGE núm. 2082/13, relativa a Pla d'assistència tècnica
als municipis, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les

preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
10497/12 a 10499/12, 7107/12 a 7112/12, 6904/12, 8245/12,
7835/12 a 7837/12 i 1003/13 a 1008/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de març de 2013, admet a tràmit els escrits RGE núm.
1914/13 i 1920/13, presentats pel diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, i, conformement amb
el que disposa l'article 168.2 del Reglament de la cambra,
acorda que les preguntes esmentades passin a tractar-se com a
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant les comissions
que es relacionen:

• Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
RGE núm. 7107/12 a 7112/12 i 10497/12 a 10499/12,
relatives a PDS de residus sòlids de Mallorca, a inversions
ferroviàries, a quantia raonable en inversió ferroviària, a
inversió ferroviària 2011 i 2012, a línia ferroviària Manacor-
Artà, a criteris acomiadament IBANAT i ENB, a equip
tècnic Serra de Tramuntana i a Xarxa Natura 2000 (BOPIB
núm. 65, de 28 de setembre; i 79, de 21 de desembre,
ambdós de 2012).

• Comissió de Cultura, Educació i Esports:
RGE núm. 7836/12 i 8245/12, relatives adoctrinament, 2 i
a llengua cooficial distinta del castellà (BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre; i 70, de 2 de novembre, ambdós de 2012).
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• Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
RGE núm. 1003/13 a 1008/13, relatives a taxa d'ús d'espais
naturals a la Serra de Tramuntana, a Torrent de Pareix, a
monument natural de Ses Ufanes, a nomenament del gerent
del consorci de la Serra de Tramuntana i a projecte de
demolició dels apartats de Ses Covetes 1 i 2 (BOPIB núm.
87, de 22 de febrer de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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