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contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 5. 6264

DM) RGE núm. 7821/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 5. 6264

DN) RGE núm. 7822/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 6. 6264

DO) RGE núm. 7823/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 6. 6265

DP) RGE núm. 7824/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 6. 6265

DQ) RGE núm. 7825/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 6. 6265

DR) RGE núm. 7826/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 6. 6265

DS) RGE núm. 7827/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 6. 6265

DT) RGE núm. 7828/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 6. 6265

DU) RGE núm. 7829/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 6. 6266

DV) RGE núm. 7830/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 6. 6266

DX) RGE núm. 7831/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 8. 6266
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DY) RGE núm. 7832/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 8. 6266

DZ) RGE núm. 7833/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 8. 6266

EA) RGE núm. 7834/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 8. 6267

EB) RGE núm. 7835/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 8. 6267

EC) RGE núm. 7836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 8. 6267

ED) RGE núm. 7837/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 8. 6267

EE) RGE núm. 7838/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 8. 6267

EF) RGE núm. 7839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 8. 6268

EG) RGE núm. 7840/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 9. 6268

EH) RGE núm. 7841/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 9. 6268

EI) RGE núm. 7842/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 9. 6268

EJ) RGE núm. 7843/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 10. 6268

EK) RGE núm. 7844/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 10. 6269

EL) RGE núm. 7845/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 10. 6269

EM) RGE núm. 7846/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 10. 6269

EN) RGE núm. 7847/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 10. 6269

EO) RGE núm. 7848/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 10. 6269

EP) RGE núm. 7849/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 10. 6269

EQ) RGE núm. 7850/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 10. 6270

ER) RGE núm. 7851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 10. 6270

ES) RGE núm. 7852/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 9. 6270
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ET) RGE núm. 7853/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 9. 6270

EU) RGE núm. 7854/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 9. 6270

EV) RGE núm. 7855/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 9. 6271

EX) RGE núm. 7856/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 9. 6271

EY) RGE núm. 7857/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 9. 6271

EZ) RGE núm. 7862/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 11. 6271

FA) RGE núm. 7863/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 11. 6271

FB) RGE núm. 7864/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 11. 6271

FC) RGE núm. 7865/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 11. 6272

FD) RGE núm. 7866/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 11. 6272

FE) RGE núm. 7867/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 11. 6272

FF) RGE núm. 7868/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 11. 6272

FG) RGE núm. 7869/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 11. 6272

FH) RGE núm. 7870/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 11. 6273

FI) RGE núm. 7871/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 12. 6273

FJ) RGE núm. 7872/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 12. 6273

FK) RGE núm. 7873/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 12. 6273

FL) RGE núm. 7874/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 12. 6273

FM) RGE núm. 7875/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 12. 6273

FN) RGE núm. 7876/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 12. 6274

FO) RGE núm. 7877/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 12. 6274
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FP) RGE núm. 7878/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 12. 6274

FQ) RGE núm. 7879/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 12. 6274

FR) RGE núm. 7880/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 13. 6274

FS) RGE núm. 7881/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 13. 6274

FT) RGE núm. 7882/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 13. 6275

FU) RGE núm. 7883/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 13. 6275

FV) RGE núm. 7884/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 13. 6275

FX) RGE núm. 7885/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 13. 6275

FY) RGE núm. 7886/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 13. 6275

FZ) RGE núm. 7887/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 13. 6275

GA) RGE núm. 7888/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 13. 6276

GB) RGE núm. 7889/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 14. 6276

GC) RGE núm. 7890/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 14. 6276

GD) RGE núm. 7891/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 14. 6276

GE) RGE núm. 7892/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 14. 6276

GF) RGE núm. 7893/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 14. 6276

GG) RGE núm. 7894/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 14. 6277

GH) RGE núm. 7895/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 14. 6277

GI) RGE núm. 7896/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 14. 6277

GJ) RGE núm. 7897/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 14. 6277

GK) RGE núm. 7898/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 15. 6277
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GL) RGE núm. 7899/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 15. 6277

GM) RGE núm. 7900/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 15. 6278

GN) RGE núm. 7901/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 15. 6278

GO) RGE núm. 7902/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 15. 6278

GP) RGE núm. 7903/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 15. 6278

GQ) RGE núm. 7904/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 15. 6278

GR) RGE núm. 7905/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 15. 6278

GS) RGE núm. 7906/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 15. 6279

GT) RGE núm. 7907/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 16. 6279

GU) RGE núm. 7908/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 16. 6279

GV) RGE núm. 7909/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 16. 6279

GX) RGE núm. 7910/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 16. 6279

GY) RGE núm. 7911/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 16. 6280

GZ) RGE núm. 7912/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 16. 6280

HA) RGE núm. 7913/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 16. 6280

HB) RGE núm. 7914/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 16. 6280

HC) RGE núm. 7915/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 16. 6280

HD) RGE núm. 7916/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 17. 6280

HE) RGE núm. 7917/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 17. 6281

HF) RGE núm. 7918/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 17. 6281

HG) RGE núm. 7919/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 17. 6281
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HH) RGE núm. 7920/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 17. 6281

HI) RGE núm. 7921/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 17. 6281

HJ) RGE núm. 7922/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 17. 6282

HK) RGE núm. 7923/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 17. 6282

HL) RGE núm. 7924/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 17. 6282

HM) RGE núm. 7925/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 18. 6282

HN) RGE núm. 7926/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 18. 6282

HO) RGE núm. 7927/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 18. 6283

HP) RGE núm. 7928/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 18. 6283

HQ) RGE núm. 7929/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 18. 6283

HR) RGE núm. 7930/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 18. 6283

HS) RGE núm. 7931/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 18. 6283

HT) RGE núm. 7932/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 18. 6284

HU) RGE núm. 7933/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 18. 6284

HV) RGE núm. 7934/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 19. 6284

HX) RGE núm. 7935/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 19. 6284

HY) RGE núm. 7936/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 19. 6284

HZ) RGE núm. 7937/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 19. 6285

IA) RGE núm. 7938/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 19. 6285

IB) RGE núm. 7939/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 19. 6285

IC) RGE núm. 7940/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 19. 6285
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ID) RGE núm. 7941/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 19. 6285

IE) RGE núm. 7942/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 19. 6285

IF) RGE núm. 7943/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques 20. 6286

IG) RGE núm. 7944/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 20. 6286

IH) RGE núm. 7945/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Economia i Competitivitat 20. 6286

II) RGE núm. 7946/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 20. 6286

IJ) RGE núm. 7947/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 20. 6286

IK) RGE núm. 7948/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 20. 6287

IL) RGE núm. 7949/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Salut 20. 6287

IM) RGE núm. 7950/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports 20. 6287

IN) RGE núm. 7951/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones amb
contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència 20. 6287

IO) RGE núm. 7959/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centre
de dia per a persones dependents. 6287

IP) RGE núm. 7960/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places residencials
per a persones dependents (I). 6287

IQ) RGE núm. 7961/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places residencials
per a persones dependents (II). 6288

IR) RGE núm. 7962/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia a Menorca. 6288

IS) RGE núm. 7963/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia a Eivissa i Formentera. 6288

IT) RGE núm. 7964/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places residencials
a Eivissa i Formentera. 6288

IU) RGE núm. 7965/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia a Mallorca. 6288

IV) RGE núm. 7966/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places residencials
a Mallorca. 6288

IX) RGE núm. 7967/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials per a persones dependents a Menorca. 6288

IY) RGE núm. 7968/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials per a persones dependents a Eivissa i Formentera. 6289
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IZ) RGE núm. 7969/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials per a persones dependents a Mallorca. 6289

JA) RGE núm. 7970/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials de Sant Lluís. 6289

JB) RGE núm. 7971/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials d'Alaior. 6289

JC) RGE núm. 7972/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials de Ferreries. 6289

JD) RGE núm. 7973/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials de Mercadal. 6289

JE) RGE núm. 7974/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials de Migjorn. 6290

JF) RGE núm. 7975/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials d'Es Castell. 6290

JG) RGE núm. 7976/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de centres
de dia i residencials de Maó. 6290

JH) RGE núm. 7978/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (I). 6290

JI) RGE núm. 7979/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (I). 6290

JJ) RGE núm. 7980/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) (I). 6290

JK) RGE núm. 7981/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (I). 6291

JL) RGE núm. 7982/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència Tributària de les Illes Balears (I). 6291

JM) RGE núm. 7983/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA, (BITEL) (I). 6291

JN) RGE núm. 7984/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Caib Patrimoni, SA, (I). 6291

JO) RGE núm. 7985/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (I). 6291

JP) RGE núm. 7986/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració del Consorci de Transports de Mallorca (I). 6291

JQ) RGE núm. 7987/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA, (I). 6292

JR) RGE núm. 7988/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (I). 6292

JS) RGE núm. 7989/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (I). 6292

JT) RGE núm. 7990/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració d'Espais de Natura Balear (I). 6292
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JU) RGE núm. 7991/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de FOGAIBA (I). 6292

JV) RGE núm. 7992/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (I). 6292

JX) RGE núm. 7993/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de GESMA (I). 6292

JY) RGE núm. 7994/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) (I). 6293

JZ) RGE núm. 7995/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Gestió Urbanística de Balears (I). 6293

KA) RGE núm. 7996/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de IATB (I). 6293

KB) RGE núm. 7997/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'IBAVI (I). 6293

KC) RGE núm. 7998/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'IBISEC (I). 6293

KD) RGE núm. 7999/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (I). 6293

KE) RGE núm. 8000/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (I). 6294

KF) RGE núm. 8001/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura (I). 6294

KG) RGE núm. 8002/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (I). 6294

KH) RGE núm. 8003/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (I). 6294

KI) RGE núm. 8004/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (I). 6294

KJ) RGE núm. 8005/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA, (I). 6294

KK) RGE núm. 8006/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (I). 6295

KL) RGE núm. 8007/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració d'ISBA (I). 6295

KM) RGE núm. 8008/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA, (I). 6295

KN) RGE núm. 8009/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA, (I). 6295

KO) RGE núm. 8010/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA, (I). 6295

KP) RGE núm. 8011/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (I). 6295
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KQ) RGE núm. 8012/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA, (I). 6295

KR) RGE núm. 8013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA, (I). 6296

KS) RGE núm. 8014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de SEMILLA (I). 6296

KT) RGE núm. 8015/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Servei d'Ocupació de les Illes Balears (I). 6296

KU) RGE núm. 8016/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Servei de Salut de les Illes Balears (I). 6296

KV) RGE núm. 8017/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA, (I). 6296

KX) RGE núm. 8018/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (I). 6296

KY) RGE núm. 8019/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA, (I). 6297

KZ) RGE núm. 8020/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA, (I). 6297

LA) RGE núm. 8021/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (II). 6297

LB) RGE núm. 8022/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (II). 6297

LC) RGE núm. 8023/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) (II). 6297

LD) RGE núm. 8024/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (II). 6297

LE) RGE núm. 8025/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència Tributària de les Illes Balears (II). 6298

LF) RGE núm. 8026/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA, (BITEL) (II). 6298

LG) RGE núm. 8027/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Caib Patrimoni, SA, (II). 6298

LH) RGE núm. 8028/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (II). 6298

LI) RGE núm. 8029/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració del Consorci de Transports de Mallorca (II). 6298

LJ) RGE núm. 8030/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA, (II). 6298

LK) RGE núm. 8031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (II). 6299

LL) RGE núm. 8032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (II). 6299



BOPIB núm. 109 -  26 de juliol de 2013 6169

LM) RGE núm. 8033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració d'Espais de Natura Balear (II). 6299

LN) RGE núm. 8034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de FOGAIBA (II). 6299

LO) RGE núm. 8035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (II). 6299

LP) RGE núm. 8036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de GESMA (II). 6299

LQ) RGE núm. 8037/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) (II). 6299

LR) RGE núm. 8038/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA, (II). 6300

LS) RGE núm. 8039/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de IATB (II). 6300

LT) RGE núm. 8040/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'IBAVI (II). 6300

LU) RGE núm. 8041/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'IBISEC (II). 6300

LV) RGE núm. 8042/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (II). 6300

LX) RGE núm. 8043/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (II). 6300

LY) RGE núm. 8044/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura (II). 6301

LZ) RGE núm. 8045/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (II). 6301

MA) RGE núm. 8046/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (II). 6301

MB) RGE núm. 8047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (II). 6301

MC) RGE núm. 8048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA, (II). 6301

MD) RGE núm. 8049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (II). 6301

ME) RGE núm. 8050/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració d'ISBA (II). 6301

MF) RGE núm. 8051/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA, (II). 6302

MG) RGE núm. 8052/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA, (II). 6302

MH) RGE núm. 8053/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA, (II). 6302
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MI) RGE núm. 8054/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (II). 6302

MJ) RGE núm. 8055/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA, (II). 6302

MK) RGE núm. 8056/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA, (II). 6302

ML) RGE núm. 8057/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de SEMILLA (II). 6303

MM) RGE núm. 8058/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (II). 6303

MN) RGE núm. 8059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears (II). 6303

MO) RGE núm. 8060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA, (II). 6303

MP) RGE núm. 8061/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (II). 6303

MQ) RGE núm. 8062/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA, (II). 6303

MR) RGE núm. 8063/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA, (II). 6304

MS) RGE núm. 8064/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (I). 6304

MT) RGE núm. 8065/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (I). 6304

MU) RGE núm. 8066/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) (I). 6304

MV) RGE núm. 8067/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (I). 6304

MX) RGE núm. 8068/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència Tributària de les Illes Balears (I). 6304

MY) RGE núm. 8069/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA, (BITEL) (I). 6305

MZ) RGE núm. 8070/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Caib Patrimoni, SA (I). 6305

NA) RGE núm. 8071/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (I). 6305

NB) RGE núm. 8072/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Consorci de Transports de Mallorca (I). 6305

NC) RGE núm. 8073/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (I). 6305

ND) RGE núm. 8074/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (I). 6305
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NE) RGE núm. 8075/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (I). 6306

NF) RGE núm. 8076/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració d'Espais de Natura Balear (I). 6306

NG) RGE núm. 8077/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del FOGAIBA (I). 6306

NH) RGE núm. 8078/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (I). 6306

NI) RGE núm. 8079/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de GESMA (I). 6306

NJ) RGE núm. 8080/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) (I). 6306

NK) RGE núm. 8081/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA (I). 6307

NL) RGE núm. 8082/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de IATB (I). 6307

NM) RGE núm. 8083/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'IBAVI (I). 6307

NN) RGE núm. 8084/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'IBISEC (I). 6307

NO) RGE núm. 8085/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (I). 6307

NP) RGE núm. 8086/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (I). 6307

NQ) RGE núm. 8087/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura (I). 6308

NR) RGE núm. 8088/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (I). 6308

NS) RGE núm. 8089/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (I). 6308

NT) RGE núm. 8090/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (I). 6308

NU) RGE núm. 8091/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA (I). 6308

NV) RGE núm. 8092/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (I). 6308

NX) RGE núm. 8093/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració d'ISBA (I). 6309

NY) RGE núm. 8094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (I). 6309

NZ) RGE núm. 8095/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA (I). 6309
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OA) RGE núm. 8096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA (I). 6309

OB) RGE núm. 8097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (I). 6309

OC) RGE núm. 8098/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA (I). 6309

OD) RGE núm. 8099/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (I). 6309

OE) RGE núm. 8100/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de SEMILLA (I). 6310

OF) RGE núm. 8101/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (I). 6310

OG) RGE núm. 8102/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears (I). 6310

OH) RGE núm. 8103/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA (I). 6310

OI) RGE núm. 8104/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (I). 6310

OJ) RGE núm. 8105/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (I). 6310

OK) RGE núm. 8106/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (II). 6311

OL) RGE núm. 8107/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (II). 6311

OM) RGE núm. 8108/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) (II). 6311

ON) RGE núm. 8109/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (II). 6311

OO) RGE núm. 8110/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència Tributària de les Illes Balears (II). 6311

OP) RGE núm. 8111/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA, (BITEL) (II). 6311

OQ) RGE núm. 8112/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Caib Patrimoni, SA (II). 6312

OR) RGE núm. 8113/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (II). 6312

OS) RGE núm. 81114/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Consorci de Transports de Mallorca (II). 6312

OT) RGE núm. 8115/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (II). 6312

OU) RGE núm. 8116/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (II). 6312
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OV) RGE núm. 8117/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (II). 6312

OX) RGE núm. 8118/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració d'Espais de Natura Balear (II). 6313

OY) RGE núm. 8119/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del FOGAIBA (II). 6313

OZ) RGE núm. 8120/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (II). 6313

PA) RGE núm. 8121/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de GESMA (II). 6313

PB) RGE núm. 8122/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) (II). 6313

PC) RGE núm. 8123/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA (II). 6313

PD) RGE núm. 8124/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de IATB (II). 6314

PE) RGE núm. 8125/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'IBAVI (II). 6314

PF) RGE núm. 8126/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'IBISEC (II). 6314

PG) RGE núm. 8127/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (II). 6314

PH) RGE núm. 8128/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (II). 6314

PI) RGE núm. 8129/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura (II). 6314

PJ) RGE núm. 8130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (II). 6315

PK) RGE núm. 8131/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (II). 6315

PL) RGE núm. 8132/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (II). 6315

PM) RGE núm. 8133/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA (II). 6315

PN) RGE núm. 8134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (II). 6315

PO) RGE núm. 8135/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració d'ISBA (II). 6315

PP) RGE núm. 8136/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (II). 6315

PQ) RGE núm. 8137/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA (II). 6316
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PR) RGE núm. 8138/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA (II). 6316

PS) RGE núm. 8139/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (II). 6316

PT) RGE núm. 8140/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA (II). 6316

PU) RGE núm. 8141/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (II). 6316

PV) RGE núm. 8142/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de SEMILLA (II). 6316

PX) RGE núm. 8143/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (II). 6317

PY) RGE núm. 8144/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears (II). 6317

PZ) RGE núm. 8145/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA (II). 6317

QA) RGE núm. 8146/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (II). 6317

QB) RGE núm. 8147/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (II). 6317

QC) RGE núm. 8148/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA (II). 6317

QD) RGE núm. 8149/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (III). 6318

QE) RGE núm. 8150/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (III). 6318

QF) RGE núm. 8151/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) (III). 6318

QG) RGE núm. 8152/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (III). 6318

QH) RGE núm. 8153/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència Tributària de les Illes Balears (III). 6318

QI) RGE núm. 8154/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) (III). 6318

QJ) RGE núm. 8155/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Caib Patrimoni, SA (III). 6319

QK) RGE núm. 8156/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (III). 6319

QL) RGE núm. 8157/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Consorci de Transports de Mallorca (III). 6319

QM) RGE núm. 8158/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (III). 6319
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QN) RGE núm. 8159/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (III). 6319

QO) RGE núm. 8160/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (III). 6319

QP) RGE núm. 8161/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració d'Espais de Natura Balear (III). 6320

QQ) RGE núm. 8162/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del FOGAIBA (III). 6320

QR) RGE núm. 8163/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (III). 6320

QS) RGE núm. 8164/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de GESMA (III). 6320

QT) RGE núm. 8165/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) (III). 6320

QU) RGE núm. 8166/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA (III). 6320

QV) RGE núm. 8167/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de IATB (III). 6321

QX) RGE núm. 8168/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'IBAVI (III). 6321

QY) RGE núm. 8169/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'IBISEC (III). 6321

QZ) RGE núm. 8170/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (III). 6321

RA) RGE núm. 8171/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (III). 6321

RB) RGE núm. 8172/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura (III). 6321

RC) RGE núm. 8173/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (III). 6321

RD) RGE núm. 8174/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (III). 6322

RE) RGE núm. 8175/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (III). 6322

RF) RGE núm. 8176/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA (III). 6322

RG) RGE núm. 8177/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (III). 6322

RH) RGE núm. 8178/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració d'ISBA (III). 6322

RI) RGE núm. 8179/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (III). 6322



6176 BOPIB núm. 109 -  26 de juliol de 2013

RJ) RGE núm. 8180/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA (III). 6323

RK) RGE núm. 8181/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA (III). 6232

RL) RGE núm. 8182/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (III). 6323

RM) RGE núm. 8183/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA (III). 6323

RN) RGE núm. 8184/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (III). 6323

RO) RGE núm. 8185/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de SEMILLA (III). 6323

RP) RGE núm. 8186/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (III). 6324

RQ) RGE núm. 8187/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears (III). 6324

RR) RGE núm. 8188/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA (III). 6324

RS) RGE núm. 8189/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (III). 6324

RT) RGE núm. 8190/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (III). 6324

RU) RGE núm. 8191/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA (III). 6324

RV) RGE núm. 8192/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (IV). 6325

RX) RGE núm. 8193/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (IV). 6325

RY) RGE núm. 8194/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) (IV). 6325

RZ) RGE núm. 8195/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (IV). 6325

SA) RGE núm. 8196/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Agència Tributària de les Illes Balears (IV). 6325

SB) RGE núm. 8197/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) (IV). 6325

SC) RGE núm. 8198/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Caib Patrimoni, SA (IV). 6326

SD) RGE núm. 8199/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (IV). 6326

SE) RGE núm. 8200/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Consorci de Transports de Mallorca (IV). 6326
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SF) RGE núm. 8201/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (IV). 6326

SG) RGE núm. 8202/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (IV). 6326

SH) RGE núm. 8203/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (IV). 6326

SI) RGE núm. 8204/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració d'Espais de Natura Balear (IV). 6327

SJ) RGE núm. 8205/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del FOGAIBA (IV). 6327

SK) RGE núm. 8206/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IV). 6327

SL) RGE núm. 8207/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de GESMA (IV). 6327

SM) RGE núm. 8208/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) (IV). 6327

SN) RGE núm. 8209/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA (IV). 6327

SO) RGE núm. 8210/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de IATB (IV). 6328

SP) RGE núm. 8211/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'IBAVI (IV). 6328

SQ) RGE núm. 8212/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'IBISEC (IV). 6328

SR) RGE núm. 8213/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (IV). 6328

SS) RGE núm. 8214/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (IV). 6328

ST) RGE núm. 8215/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura (IV). 6328

SU) RGE núm. 8216/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (IV). 6329

SV) RGE núm. 8217/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IV). 6329

SX) RGE núm. 8218/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IV). 6329

SY) RGE núm. 8219/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IV). 6329

SZ) RGE núm. 8220/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (IV). 6329

TA) RGE núm. 8221/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració d'ISBA (IV). 6329
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TB) RGE núm. 8222/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA (IV). 6330

TC) RGE núm. 8223/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA (IV). 6330

TD) RGE núm. 8224/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA (IV). 6330

TE) RGE núm. 8225/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (IV). 6330

TF) RGE núm. 8226/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA (IV). 6330

TG) RGE núm. 8227/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (IV). 6330

TH) RGE núm. 8228/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de SEMILLA (IV). 6331

TI) RGE núm. 8229/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (IV). 6331

TJ) RGE núm. 8230/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears (IV). 6331

TK) RGE núm. 8231/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA (IV). 6331

TL) RGE núm. 8232/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (IV). 6331

TM) RGE núm. 8233/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (IV). 6331

TN) RGE núm. 8234/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA (IV). 6332

TO) RGE núm. 8235/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació econòmica
del Govern per metre cúbic d'aigua dessalada. 6332

TP) RGE núm. 8236/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a depuradores de
Ciutadella. 6332

TQ) RGE núm. 8237/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges propietat
de l'IBAVI desocupats. 6332

TR) RGE núm. 8238/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges propietat
del Govern desocupats. 6332

TS) RGE núm. 8239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ubicació dels habitatges
propietat del Govern/IBAVI desocupats. 6332

TT) RGE núm. 8240/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a festes de Sant Joan de
Ciutadella. 6332

TU) RGE núm. 8241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a festes de Sant Joan de
Ciutadella 2. 6333

TV) RGE núm. 8351/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis especials a un
funcionari interí. 6333
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TX) RGE núm. 8352/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis especials a un
funcionari interí 2. 6333

TY) RGE núm. 8353/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis especials a un
funcionari interí 3. 6333

TZ) RGE núm. 8357/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA (I). 6333

UA) RGE núm. 8358/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforçar els serveis
de transport públic en autobús del TIB. 6334

UB) RGE núm. 8359/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés de viatgers
a un servei de transport públic en autobús del TIB. 6334

UC) RGE núm. 8360/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alternatives a deixar
viatgers a la parada de transport públic en autobús del TIB. 6334

UD) RGE núm. 8364/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a DAM contractats.
6334

UE) RGE núm. 8366/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
d'anticonceptius orals. 6334

UF) RGE núm. 8367/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
d'antidepressius. 6334

UG) RGE núm. 8368/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
d'ansiolítics. 6335

UH) RGE núm. 8369/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
d'analgèsics. 6335

UI) RGE núm. 8370/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Memòria
Farmaindústria 2012. 6335

UJ) RGE núm. 8371/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quiròfans tancats
o bloquejats a 30 de juliol del 2013. 6335

UK) RGE núm. 8372/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ocupació de
l'aparcament de l'hospital d'Inca. 6335

UL) RGE núm. 8402/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
d'iniciatives als instituts. 6335

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7858, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a termini d'aprovació del
Reglament de la Llei 8/2012. 6336

B) RGE núm. 7859, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a termini d'aprovació del
Reglament de la Llei 8/2012 de turisme i aportacions d'oferta complementària. 6336

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 8383/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord estratègic per impulsar el sector nàutic balear. 6336

B) RGE núm. 8386/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat salarial entre homes i dones. 6337

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7657/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avantprojecte de llei d'unitat de mercat. 6338



6180 BOPIB núm. 109 -  26 de juliol de 2013

B) RGE núm. 7744/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a regulació de l'externalització de serveis a l'hoteleria. 6339

C) RGE núm. 7765/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport i adhesió a l'Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-
2016. 6339

D) RGE núm. 7860/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planificació de ports esportius a l'illa d'Eivissa. 6340

E) RGE núm. 7861/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als docents de les Illes Balears. 6341

F) RGE núm. 7977/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ports esportius a Eivissa. 6342

G) RGE núm. 8361/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a "serveis especials" a funcionaris interins. 6342

H) RGE núm. 8362/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a transport marítim i festes de Sant Joan. 6343

I) RGE núm. 8363/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a impugnacions als acords municipals que incorporen el requisit del
català. 6344

J) RGE núm. 8377/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment dels trasllats d'especialistes des de l'Hospital de Son
Espases als centres hospitalaris de les illes de Menorca i d'Eivissa. 6345

K) RGE núm. 8378/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla integral de turisme i diversificació. 6345

L) RGE núm. 8379/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de la central de compres del Servei de Salut de
les Illes Balears. 6346

M) RGE núm. 8380/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls formatiu del professorat en matèria de llengües estrangeres.
6347

N) RGE núm. 8381/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de l'oferta on-line de formació d'anglès. 6347

O) RGE núm. 8382/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació del programa auxiliars de conversa en llengua estrangera.
6347

P) RGE núm. 8384/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciar els instruments d'atenció directa al ciutadà en risc
d'exclusió. 6348

Q) RGE núm. 8385/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a flexibilitat horària. 6348

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7746/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut, sobre
l'atenció sanitària durant l'estiu 2013. 6349

B) RGE núm. 7957/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Presidència, sobre
el projecte del Govern en matèria de cooperació i desenvolupament. 6349

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació pel procediment d'urgència davant el Ple de la cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 5382/13. 6349



BOPIB núm. 109 -  26 de juliol de 2013 6181

0. PLE DEL PARLAMENT

0.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 7248/13, de convocatòria

d'una sessió plenària extraordinària.

 La Diputació Permanent del Ple del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de juliol de 2013, rebutjà, per 5 vots
a favor, 7 en contra i cap abstenció, l'escrit esmentat, presentat
pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, mitjançant el qual
se solAlicitava la convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió plenària extraordinària de dia 16 de juliol de 2013,
aprovà la Llei de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril,
balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007,
de 27 de desembre, de mesures tributàries i
econòmicoadministratives.

Palma, a 16 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2006, DE 12
D'ABRIL, BALEAR DE CAÇA I PESCA FLUVIAL, I

MODIFICADA PER LA LLEI 6/2007, DE 27 DE
DESEMBRE, DE MESURES TRIBUTÀRIES I

ECONOMICOADMINISTRATIVES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial,
du ja una sèrie d'anys d'aplicació. En el dia a dia de la gestió
administrativa i tècnica d'aquesta pràctica, que a les Illes
Balears genera un volum de tramitacions especialment elevat i
un ús del camp significatiu, s'ha fet palès que alguns punts
requereixen revisió. El fet que la llei es generàs en un marc
estatutari previ a l'actual fa prudent revisar-la i adaptar-la a
l'escenari actual.

II

En particular, la llei regula en l'article 30 les proves i la
certificació d'aptitud per a la pràctica cinegètica, com a elements
obligatoris per a l'obtenció de la llicència de caça, com també
les causes d'exempció de les proves, les quals són molt difícils
de verificar en el període temporal que fixa el punt 6 de l'article
en qüestió. Primerament, perquè les aplicacions informàtiques
per verificar d'ofici els requisits necessaris són posteriors a
l'inici del període establert, i també perquè l'exigència a les
persones interessades de l'acreditació dels requisits suposaria
remetre's a procediments administratius d'obtenció de la
llicència de caça previs a la llei, moment en el qual la ciutadania
no podia saber què s'esdevindria. Tot plegat fa que, amb les
repercussions econòmiques i socials que es derivarien de
l'aplicació de l'article 30, aquest article esdevengui fora de
context, no sols en el marc de la realitat de la nostra comunitat
autònoma, sinó també comparativament amb altres comunitats
autònomes que tenen proves d'aptitud o "examen del caçador",
o estan en procés de desenvolupar-les.

III

El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als
consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d'aquestes institucions insulars que
actualment exerceix l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància
i aprofitament dels recursos cinegètics com també de pesca
fluvial, en desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, estableix un desenvolupament i una aplicació de
l'examen del caçador diferenciant funcions que pertoquen unes
al Govern de les Illes Balears, i altres als consells insulars, fet
que s'ha de prendre també en consideració.

IV

L'escenari actual en què les competències en matèria de caça
i pesca fluvial són pròpies dels consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, cada un en el seu àmbit
territorial, romanent una competència residual que és exercida
per part del Govern de les Illes Balears, i que ja s'han
transferides les funcions, els mitjans i els serveis, obliga
especialment a fer un esforç de cara a disposar d'una llei
pràctica, que alhora salvaguardi la solució àgil i precisa de les
problemàtiques concretes a cadascuna de les realitats insulars,
així com l'existència d’uns principis comuns aplicables amb
propietat a totes elles.

V

Finalment, la necessària austeritat, eficiència i agilitat que
cal inferir com a valors positius en l'exercici de funcions
públiques, especialment en l’escenari socioeconòmic actual, fa
recomanable simplificar o suprimir diversos tràmits i registres
que no aportaven avantatges significatius de cara a la pràctica
cinegètica a les Illes Balears ni a la seva gestió administrativa.
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Article primer
Modificació de l'articulat de la Llei 6/2006, de 12 d’abril,
balear de caça i pesca fluvial

Els articles de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i
pesca fluvial, que a continuació es relacionen, quedaran
redactats com segueix:

1. “Article 2
Definicions

Per a l'aplicació de la llei present, s'atén a les definicions
següents:

a) Comunes:

1. Espècie autòctona: espècie present de forma natural a les Illes
Balears, on ha arribat pels seus propis mitjans, sense intervenció
humana.
2. Espècie introduïda, alAlòctona o exòtica: espècie que no
inclou les Illes Balears a la seva àrea de distribució natural i que
hi ha arribat per acció humana.
3. Espècie invasora: espècie, introduïda o pròpia, que té la
capacitat de proliferar en els ecosistemes insulars i d'alterar-ne
la fauna i la flora pròpies per depredació, competència o
modificació física del medi.
4. Espècie pròpia: espècie autòctona o introduïda en temps
remots, i que forma part  dels actuals ecosistemes naturals
insulars.

b) De caça:

1. Abeurada: punt amb aigua temporal o permanent, natural o
artificial, on acudeixen a beure els animals silvestres.
2. Aguait: procediment de caça consistent a esperar en un lloc
fix la presència de les peces de caça, per ser-ne lloc de pas,
alimentació o descans.
3. Animal assilvestrat: animal domèstic que ha perdut aquesta
condició, que deambula pel medi natural sense control del
propietari.
4. Arruix: procediment de caça consistent a forçar els animals
a aproximar-se als punts d'espera dels caçadors. En el cas de les
aus, és la traducció del terme castellà “ojeo”.
5. Caça: activitat esportiva i de lleure consistent a capturar els
animals silvestres, assilvestrats o alliberats amb aquesta
finalitat, legalment qualificats com cinegètics, encalçar-los,
atreure'ls, localitzar-los o assetjar-los amb la finalitat de
capturar-los, matar-los o facilitar-ne la captura per un tercer,
amb els mitjans, les armes i els procediments legalment
establerts.
6. Caça a coll: procediment tradicional de caça basat en l'ús de
filats a coll, amb teles entre dues canyes, sostingudes i
accionades pel caçador per a la captura de determinades
espècies d'aus.
7. Caça de cabres amb cans i llaç: modalitat tradicional de caça
major sense mort consistent en agafar vius exemplars caprins
salvatges o asilvestrats, amb l’ajuda de cans, fent servir com a
sistema auxiliar una canya sobre la qual s’estén una corda amb
què el caçador enllaça d’un en un els individus seleccionats, en
el lloc on s’han enrocat.
8. Caça de perdiu amb bagues: procediment tradicional de
captura de perdius amb reclam, sense arma de foc, mitjançant la
disposició de llaços o bagues a certa distància de la gàbia del
reclam, amb barreres vegetals per induir el pas de les aus pel
dispositiu de captura.

9. Control d’espècies: reducció dels efectius demogràfics d’una
espècie silvestre o assilvestrada, amb mètodes legalment
permesos i sota l’autorització administrativa corresponent.
10. Enllepolidor: punt en el qual es proporciona, de forma
artificial, aliment a les espècies de caça.
11. Modalitat tradicional: procediment de caça utilitzat a les
Illes Balears, documentat abans de la meitat del segle XX i usat
sense interrupció.
12. Primera sang: ferida en un animal de caça, apreciable en el
seu rastre, que minva la seva capacitat de fuita o defensa.
13. Secretari: auxiliar d'un caçador amb arma de foc, no armat,
que li facilita munició, li carrega una segona arma o l’auxilia
personalment en l’exercici de la caça.
14. Titular dels drets cinegètics: persona física o jurídica que
gaudeix l’aprofitament cinegètic d'un terreny, pel dret de
propietat o per estar-hi habilitada pels procediments establerts
a la llei present.
15. Titular dels terrenys: persona física o jurídica que, en la seva
legal condició de propietària o titular de drets reals o personals,
ostenta la facultat de disposar, totalment o parcialment, dels
terrenys afectes.
16. Ús no consumptiu: utilització d'un recurs natural sense
afectar-ne la integritat o l'abundància, com són la fotografia de
fauna o flora, l'observació o la captura incruenta per a
alliberament immediat així com les modalitats de caça sense
mort quan no suposen la retenció de la peça.
17. Vedat: terreny on la caça i la seva gestió queden reservades
per declaració administrativa a favor del seu titular cinegètic o
de les persones autoritzades per ell, d’acord amb les previsions
de la llei present.

c) De pesca fluvial:

1. Aigües insulars: les dels embassaments, els torrents, els
canals, els estanys, les basses de rec i les albuferes, dolces,
salobres o salades. La desembocadura d’albuferes o torrents a
la mar és la línia recta imaginària que uneix els punts
d’intersecció de les dues vores amb la costa on siguin
perceptibles ones ordinàries, sense que aquesta línia pugui
superar la longitud de cent metres.
2. Cucada: sistema tradicional de pesca d'anguila, consistent en
un garbuix de cucs suspès d'un fil de pesca, usat com a esca, no
proveït d'ham. El pescador captura l'anguila quan aquesta
mossega l'esca sense amollar, moment en què la treu de l’aigua
i la disposa en un bastidor de tela, on cau el peix.
3. Establiment d'aqüicultura: establiment o instalAlació,
permanent o temporal, destinat a la producció o la creixença
d'alguna o algunes espècies de fauna o flora aquàtica, amb
independència del caràcter comercial o no de la producció.
4. Establiment de piscicultura: establiment o instalAlació,
permanent o temporal, destinat a la producció o la creixença
d'alguna o algunes espècies de peixos, amb independència del
caràcter comercial o no de la producció.
5. Llença: art de pesca consistent en un o diversos hams en un
giny fermat a la vorera, a la vegetació o a un objecte flotant,
susceptible de capturar peixos sense la intervenció immediata
del pescador.
6. Morenell: recipient de malla o qualsevol material en el qual
els animals poden penetrar i no sortir.
7. Pesca fluvial: activitat esportiva o professional que té com a
objectiu capturar, de forma activa o passiva, els animals que
habiten de manera permanent o transitòria les aigües insulars no
marines, públiques o privades.
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8. Puu: crustacis de petita talla, propis d'aigües salabroses o
litorals, capturats per fer-los servir d'esca.
9. Salabret: xarxa disposada sobre un bastidor, proveïda o no de
mànec, que és alçada pel pescador per apoderar-se dels crancs
o animals que en aquell moment es troben sobre ella.
10. Robadora: ham amb tres o més de tres morts.
11. Pas (pesca fluvial): punt d'entrada o sortida a masses
d'aigües més amples.”

2. “Article 6
Caçador

1. És caçador qui practica la caça reunint tots els requisits
legalment exigits a l’efecte.

2. El dret a caçar correspon a persones majors de 14 anys que,
havent acreditat l’aptitud i el coneixement precisos, estiguin en
possessió de la llicència de caça de les Illes Balears o
equivalent, d'acord amb el que disposa l’article 29 d'aquesta llei,
no es trobin inhabilitades per sentència judicial o resolució
administrativa ferma i compleixin la resta de requisits als
efectes establerts en aquesta llei i a les restants disposicions
aplicables.

3. El menor d'edat major de 14 anys no emancipat necessita, per
poder exercir la caça, l'autorització expressa i per escrit de qui
n’ostenti la representació legal. Els majors de 8 anys menors de
14 anys podran actuar com a caçadors acompanyats d'altres
caçadors en modalitats sense arma de foc, sota la responsabilitat
d'aquests, desenvolupant totes les accions inherents a l’exercici
de la caça amb aquella modalitat.

4 . Per a la caça major amb arma de foc cal tenir complerts els
16 anys, sense perjudici de la resta de condicions previstes en
aquest article.

5. Per utilitzar armes o mitjans que requereixin d'autorització
especial, és necessari estar en possessió del corresponent
permís.

6. L'exercici de la caça amb armes de foc per part de menors
d'edat majors de 14 anys, requereix que aquests, a més d'estar en
possessió de l’autorització especial per a l'ús d'armes, i la resta
de documentació preceptiva per a la pràctica de la caça, vagin
acompanyats d’un caçador major d'edat autoritzat a tal efecte
pels responsables legals del menor, el qual ha d'estar en
possessió de la llicència d'armes i de la resta de documentació
preceptiva per a la pràctica de la caça, que els controli i se'n
responsabilitzi sense allunyar-se'n.”

3. “Article 7
Drets i deures del caçador

1. El caçador té els drets següents:
a) Exercir la caça en les condicions establertes en aquesta

llei i en l'ordenament jurídic.
b) Integrar-se o constituir lliurement associacions per a

l’exercici de la caça i participar de la seva administració.
c) Rebre informació i formació per part de les

administracions sobre la caça i la seva pràctica.
d) Fruir de tots els beneficis establerts per la conselleria

competent en matèria de caça en aplicació d'aquesta llei.

2. El caçador té els deures següents:
a) Conèixer les espècies silvestres, les normes, els mitjans

legals de caça i les mesures de seguretat.
b) Gestionar les poblacions de les espècies cinegètiques i els

terrenys on caci de forma que n'asseguri la sostenibilitat.
c) Reduir el sofriment de les preses tant com sigui possible.
d) Assegurar el benestar dels animals auxiliars de què se

serveixi.
e) Practicar la caça en condicions que garanteixin la

seguretat de tercers i que els evitin molèsties innecessàries.
f) Respectar les propietats i els drets de tercers.
g) Conèixer la classificació cinegètica dels terrenys on

practica la caça així com disposar de les autoritzacions
expedides pels titulars que pertoqui.”

4. “Article 12
Disposicions comunes als vedats de caça

1. Els vedats són els terrenys cinegètics on la caça està
reservada a favor del seu titular. La declaració de vedat de caça
la fa la conselleria competent en matèria de caça a petició dels
titulars cinegètics que acreditin, de manera legal suficient, el seu
dret d'aprofitament cinegètic en els terrenys afectats.

2. La titularitat d’un vedat haurà de recaure sobre una única
persona física o jurídica, la qual n'assegura la gestió i
l'aprofitament sostenible dels recursos cinegètics, el compliment
de les obligacions derivades de la normativa vigent, i està
habilitada per autoritzar-hi la caça d'acord amb les previsions de
la llei present.

3. Per a l'exercici de la caça en un vedat, és necessari que aquest
compti amb un pla cinegètic aprovat per la conselleria
competent en matèria de caça, d'acord amb les disposicions
reglamentàriament establertes a l'efecte.

4. Els accessos i límits practicables als vedats estaran
senyalitzats en la forma establerta reglamentàriament.

5. La conselleria competent en matèria de caça, per motius
justificats de conservació de la fauna, pot suspendre
cautelarment i temporalment els aprofitaments cinegètics, amb
la prèvia audiència al seu titular.

6. L'adscripció o la segregació de terrenys a un vedat de caça
s'efectua a instàncies del titular dels terrenys, mitjançant
resolució administrativa que ha d'incloure, en el seu cas, el
tràmit d'audiència del titular del vedat. Si aquesta adscripció o
segregació suposa una variació substancial de les
característiques del vedat, se n'ha de revisar el pla cinegètic.

7. La conselleria competent en matèria de caça expedeix la
matricula anual acreditativa de la condició cinegètica dels
vedats de caça i dels camps d'ensinistrament de cans, amb el
previ pagament de la taxa corresponent. Els vedats socials estan
exempts de pagar matrícula anual.

8. Les superfícies indicades en aquesta llei en relació amb els
vedats han de ser continues, excepció feta del que disposa
l’article 13.8, tot i que els cursos d'aigua i les vies de
comunicació no suposen, a tal efecte, discontinuïtat. No es
poden comptabilitzar, com a superfície del vedat, els terrenys
urbans o esportius.
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9. L’administració competent en matèria de caça podrà atorgar
certificats de qualitat als vedats de caça, en els termes establerts
reglamentàriament.

10. L’arrendament d'una propietat rústica no inclou
l'arrendament dels drets cinegètics, excepte pacte exprés en
aquest sentit inclòs en el contracte d’arrendament.

11. Queda prohibida qualsevol pràctica contrària a la protecció,
al foment, a la gestió i a l'aprofitament ordenat de les espècies
objecte d’activitat cinegètica.”

5. “Article 13
Vedats de societats locals

1. Són vedats de societats locals els de titularitat de les societats
locals de caçadors definides a l’article 55.4 de la llei present.

2. Per a l’inici de declaració, la societat promotora ha de
sotmetre a la conselleria competent en matèria de caça una
solAlicitud de vedat, amb la qual acrediti suficientment la cessió
al seu favor dels drets cinegètics d’un mínim del 20% de la
superfície dels terrenys proposats com a vedat. El Consell
insular de l’àmbit territorial corresponent garantirà que tots els
propietaris afectats en siguin degudament notificats d’acord amb
les previsions de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú. Si els titulars de les parcelAles no
manifesten la seva oposició a la inclusió d’aquestes en el vedat,
hi quedaran incorporades. Els terrenys dels propietaris que
manifestin el seu desacord han de ser exclosos. En tot cas, en
qualsevol moment el titular dels terrenys inclosos en el vedat
podrà exercir la segregació que se li reconeix en l’article 12.6.

3. Les propostes d’ampliació s’han d’efectuar amb els mateixos
tràmits.

4. La superfície d’un vedat de societat local és, com a mínim, de
100 hectàrees, sense límit màxim de superfície.

5. Amb l’objectiu de fomentar el caràcter social i esportiu de
l’activitat cinegètica, els vedats de societats locals i els seus
camps d’ensinistrament podran tenir una reducció de la seva
taxa anual de matriculació del 75% respecte de l’establerta amb
caràcter general, i gaudeixen de les ajudes que amb aquesta
finalitat estableixi la conselleria competent en matèria de caça.

6. En cas de segregar-se terrenys d’un vedat de societat local,
aquests podran quedar adscrits a la figura de terrenys gestionats
d’aprofitament comú, prevista a l’article 19 d’aquesta llei.

7. Els vedats de societats locals podran incloure, sota la mateixa
matrícula, diferents terrenys no continus sotmesos a
l’aprofitament de la societat de caçadors local, amb superfícies
contínues mínimes de 20 hectàrees.”

6. “Article 14
Vedats particulars

1. Són vedats particulars de caça els declarats com a tals per la
conselleria competent en matèria de caça a petició dels
propietaris dels terrenys o els titulars d’altres drets reals o
personals que impliquin l’ús i el gaudi de l’aprofitament
cinegètic i que compleixin els requisits legalment establerts a tal
efecte. Poden exercir-hi la caça els titulars cinegètics, els seus

acompanyants, les persones a les quals aquells autoritzin
expressament i per escrit i els arrendataris dels vedats, en les
condicions regulades a l’apartat 5 d’aquest article.

2. Els vedats particulars poden constituir-se sobre terrenys d’un
o de més propietaris, sempre que els terrenys que els integren
siguin contigus. En el cas de caça menor, en terrenys d’un únic
propietari, la superfície total de la parcelAla o conjunt de
parcelAles cadastrals contigües que els integren ha de ser igual
o superior a 25 hectàrees en el cas de Mallorca i de 20 en les
altres illes; en terrenys de diversos propietaris, la superfície total
de les parcelAles cadastrals contigües que els integren ha de ser
igual o superior a 60 hectàrees en el cas de Mallorca i de 50 en
les altres illes. Per a la caça major, les extensions mínimes
requerides són 150 i 300 hectàrees respectivament. En el cas de
finques la propietat de les quals pertanyi de forma proindivisa
a diferents titulars, és necessària la majoria establerta a l’article
398 del Codi Civil, com a requisit d’obligat compliment per a
la integració d’aquestes en el vedat.

3. La titularitat del vedat correspon a la persona física o jurídica
que n’ha obtingut la declaració com a titular dels terrenys o per
cessió documentada dels drets cinegètics dels titulars. En cas de
vedats constituïts sobre terrenys de diversos propietaris, aquests
han de constituir una associació o comunitat de propietaris per
a la gestió del vedat o alternativament efectuar la cessió dels
seus drets en favor de qui n’ha d’ostentar la titularitat.

4. L’arrendament dels drets d’aprofitament d’un vedat particular
de caça pot ser inscrit pels seus titulars al registre habilitat a
l’efecte a la conselleria competent en matèria de caça. En aquest
registre han de figurar: el número del vedat, el titular en qualitat
d’arrendador, el període d’arrendament, les dades personals dels
caçadors arrendataris i del que quedi designat com a responsable
del vedat pel període d’arrendament.

5. La inscripció de l’arrendament pot implicar, si així es fa
constar, el canvi de titularitat del vedat a favor de l’arrendatari,
qui en aquest cas assumiria davant l’administració les
prerrogatives i responsabilitats que es deriven de l’aplicació
d’aquesta llei i de les normes que la desenvolupen, quedant-ne
exonerat a tots els efectes el titular dels terrenys. Aquest canvi
de titular s’efectua a instància del titular del vedat i per al
període de temps acordat entre aquest i l’arrendatari, garantint
el compliment d’allò establert en l’article 12.2 d’aquesta llei.

6. La transmissió de titularitat d’un vedat particular, en cas que
aquest coincideixi amb el titular dels terrenys, s’efectua a
petició del nou amb la presentació dels documents acreditatius
de la transmissió. Si el vedat està integrat per finques de distinta
titularitat, el canvi de titularitat s’haurà d’acreditar amb la
voluntat de la majoria o, si aquesta hi manca, la titularitat es
transferirà a favor de qui acrediti la major representació. En cas
de transmissió mortis causa caldrà acreditar la voluntat de la
majoria absoluta de titulars dels terrenys a favor del nou titular
cinegètic.”
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7. “Article 21
Zones de seguretat

1. Són zones de seguretat, als efectes de l'establert en aquesta
llei, aquelles on hagin d'adoptar-se mesures de prevenció
especials que permetin garantir una protecció adient de les
persones i dels béns que s'hi trobin, i hi queda prohibit l'exercici
de la caça amb armes de foc.

Per això, les armes s'han de portar descarregades quan es
transiti per una zona de seguretat. S'entén que una arma està
carregada quan pot ser disparada sense necessitat d'introduir-hi
munició.

Amb caràcter general, es prohibeix disparar en direcció a
una zona de seguretat, sempre que hi pugui arribar el projectil;
llevat que la configuració del terreny intermedi sigui de tal
forma que resulti del tot impossible batre la zona de seguretat.

2. Es consideren zones de seguretat:
a) Les vies i els camins públics i les vies fèrries.
b) El domini públic hidràulic i els embassaments.
c) La zona de domini públic maritimoterrestre.
d) Els nuclis de població urbans i rurals, així com les seves

proximitats.
e) Els habitatges aïllats amb els seus jardins i/o les seves

construccions annexes, els edificis agraris o ramaders en ús, els
jardins i parcs públics, les àrees recreatives, les zones
d’acampada i els terrenys esportius.

f) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui
declarada com a tal per la conselleria competent en matèria de
caça, mitjançant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

3. En els supòsits prevists a les lletres b) i e) de l'apartat
anterior, els límits de les zones de seguretat són els que per a
cada cas estableix la seva legislació específica com de domini
públic.

En el supòsit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els
límits són els corresponents a les últimes edificacions o
instalAlacions habitables.

En el supòsit recollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els
límits corresponen als dels elements relacionats on es trobin
instalAlats.

4. Formen part de les zones de seguretat per a la pràctica de la
caça menor amb escopeta la franja de 100 metres de distància
des dels límits exteriors de les relacionades en el punt d), la de
25 metres dels del punt a) i la de 100 metres dels del punt e) de
l'apartat 2 del present article. Aquestes distàncies queden
duplicades per a la pràctica de la caça major amb cartutxeria
metàlAlica.

5. Les distàncies de seguretat establertes amb caràcter general
en el punt precedent queden adaptades amb caràcter específic en
els següents casos:

a) El que s'estableixi en una autorització especial expedida
per l'administració competent en matèria de caça, d'acord amb
l’article 39 d’aquesta llei.

b) A les zones de seguretat relatives a edificis habitables
aïllats o a edificis agraris o ramaders en ús, el titular d’aquests
edificis o parcelAles podrà autoritzar per escrit l’exercici de la
caça quan sigui necessària per prevenir perjudicis ocasionats per
les espècies cinegètiques, a caçadors autoritzats dins el vedat
que inclou la parcelAla, sempre que no s’afecti a zones publiques
o a tercers.

6. No obstant el que es disposa en aquest article, en els trams de
torrents inclosos en vedats de qualsevol categoria, s’hi pot
practicar la caça, excepte en els casos en què la conselleria
competent en matèria de caça dicti resolució en sentit contrari,
publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Un tram de
torrent es considera inclòs en un vedat quan formen part
d’aquest els seus dos marges.”

8. “Article 23
Refugis de fauna

1. Són refugis de fauna els terrenys que quedin sostrets a
l'aprofitament cinegètic per motius de caràcter biològic, científic
o educatiu, a fi d'assegurar la conservació de determinades
espècies de la fauna silvestre.

2. Els refugis de fauna han de tenir una superfície mínima de 10
hectàrees, excepte en els casos de biòtops de caràcter singular,
especialment zones humides i altres hàbitats de caràcter relicte.

3. La declaració es podrà fer d'ofici, a iniciativa de
l'administració competent en matèria de caça, o a instància de
l’administració competent en protecció d’espècie, de
l'administració competent en matèria educativa, d'entitats
científiques legalment constituïdes, d'organitzacions no
governamentals amb finalitat cinegètica científica,
mediambiental o educativa, dels ajuntaments o de la propietat.
En tots els casos serà necessària la conformitat expressa de la
propietat, excepte quan es tramiti d'ofici per part de
l'administració per raons de conservació de la fauna, que hauran
de quedar degudament acreditades a l'expedient.

4. La solAlicitud d'iniciació del procediment de declaració de
refugi de fauna anirà acompanyada de la documentació
especificada i exigida reglamentàriament.

5. Correspondran a la conselleria competent en matèria de caça
la instrucció i la resolució del procediment de declaració
assenyalat, l'expedient del qual es posarà de manifest als
interessats així com a l'ajuntament del terme municipal on
estigui ubicat el refugi de fauna a declarar.

6. La gestió dels refugis de fauna, una vegada hagin estats
declarats com a tals, correspondrà a qui n'hagi instat la
declaració, amb la conformitat de la propietat, en les condicions
fixades reglamentàriament.

7. L'administració competent en matèria de caça expedeix la
matricula anual acreditativa de la condició de refugi de fauna
d'un terreny, previ pagament de la taxa corresponent. Els refugis
de fauna declarats d'ofici per part de l'administració estan
exempts de pagar matricula anual.

8. La declaració d’un refugi de fauna serà vigent en tant es
mantinguin els requisits i es compleixin les obligacions
establertes en aquesta llei i en la normativa que la desenvolupa.”
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9. “Article 28
Requisits per a l'exercici de la caça

1. Per a l'exercici de la caça a les Illes Balears, el caçador ha
d'estar en possessió dels documents següents:

a) Llicència de caça vàlida i vigent, de conformitat amb les
determinacions d'aquesta llei.

b) Document acreditatiu de la identitat del caçador.
c) En el cas d'utilització d'armes, el permís i la guia de

pertinença, de conformitat amb la legislació específica vigent.
d) En el cas d’utilització d'altres mitjans de caça, les

autoritzacions pertinents, d'acord amb les disposicions
d'aplicació.

e) Document original o còpia compulsada acreditativa de
l'autorització del titular cinegètic del terreny per practicar-hi la
caça, excepte si es va acompanyat per aquest.

f) Assegurança de responsabilitat civil en vigor del caçador,
en el cas de caça amb arma de foc.

g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions
exigibles en virtut de l'establert a la llei present.

2. El caçador ha de portar a sobre, durant l’acció de caçar, la
documentació relacionada a l'apartat anterior.

3. Es podrà exonerar al caçador de portar a sobre alguns dels
documents relacionats en el primer punt d’aquest article, quan
sigui possible verificar sobre el terreny la tinença del document
vigent, i l’administració competent disposi dels mitjans tècnics
per a fer-ho.”

10. “Article 29
Llicències

1. La llicència de caça de les Illes Balears és el document
personal i intransferible la tinença del qual és necessària per
practicar la caça a l'àmbit territorial d'aquesta comunitat
autònoma.

2. Els imports aplicables per l'expedició de les llicències i
autoritzacions administratives de caça són fixats per la
conselleria competent en matèria de caça i aprovats de
conformitat amb la legislació autonòmica en matèria de taxes,
preus públics i exaccions reguladores.

3. La conselleria competent en matèria de caça pot establir
l'exigència de comptar amb una llicència o una autorització
especial per caçar amb aus de falconeria, fures, reclam de perdiu
mascle o de posseir guardes de cans amb finalitats de caça.

4. Els observadors, batedors o secretaris que assisteixin en
qualitat de tals, sense portar armes de caça, a arruixos o batudes,
no necessiten llicència de caça.

5. La conselleria competent en matèria de caça expedeix
llicències de caça a les persones que, no estant inhabilitades per
a la seva obtenció, acreditin l'aptitud i els coneixements a
l'efecte necessaris i compleixin els requisits legalment exigits.

Per resolució del conseller competent en matèria de caça,
s'establirà el procediment d'expedició, així com la classificació
de les llicències de caça. En relació amb el primer, la conselleria
competent en matèria de caça tindrà la facultat de delegar
l'expedició de les llicències en entitats de dret públic
representatives d'interessos socials en matèria de caça.

6. La llicència de caça ha de ser expedida pel consell insular de
la localitat de residència del titular i habilita per exercir la caça
a totes les Illes Balears.

7. El període de validesa d'aquestes llicències és d’un any. No
obstant això, i a petició del caçador, es poden expedir llicències
de fins a tres anys de validesa, fent-ho constar a la mateixa
cartolina.

8. La conselleria competent en matèria de caça podrà establir
l'expedició de llicències temporals, per a períodes d'un mes, per
a caçadors no residents. El reconeixement de l'aptitud d'aquests
caçadors s'establirà reglamentàriament.

9. Els peticionaris de llicències de caça que hagin estat
sancionats per sentència judicial o resolució administrativa
fermes, com a infractors de la legislació en matèria de caça, no
poden obtenir o renovar l'esmentada llicència sense acreditar,
prèviament, que han complert les penes i satisfet les sancions
imposades.

10. Per obtenir la llicència de caça, el menor d'edat major de 14
anys no emancipat, o de 16 per a la pràctica de la caça major,
requereix l'autorització expressa i per escrit de qui n'ostenti la
representació legal, d'acord amb l’establert a l'apartat 3 de
l'article 6 de la llei present.

11. Els ciutadans de la Unió Europea que acreditin la condició
de jubilats, pensionistes o majors de 65 anys estan exempts de
taxes per obtenir llicència de caça i altres autoritzacions
administratives, exceptuant-ne la matrícula anual de vedats i
camps d’entrenament de cans.

12. La conselleria competent en matèria de caça pot establir
acords amb d'altres comunitats autònomes per al reconeixement
de la validesa en els territoris respectius de les llicències de caça
expedides per qualsevol de les dues  administracions.”

11. “Article 30
Proves d'aptitud

1. Per obtenir la llicència de caça de les Illes Balears, a partir
dels 14 anys, cal un document d'habilitació que s'obté
mitjançant la superació de les proves que acreditin la possessió
dels coneixements necessaris per exercir la caça a les Illes
Balears.

2. Correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears determinar reglamentàriament el temari i el tipus
de proves, que versaran sobre el coneixement de la normativa
cinegètica, les modalitats i les arts materials utilitzades per
exercir la caça, la distinció de les diverses espècies animals, les
mesures de seguretat i l’educació cinegètica, sense perjudici
d'altres matèries.

3. Correspon als consells insulars la convocatòria i la realització
de les proves, la realització de cursets si s'escau, i l'expedició
del document d'habilitació als interessats que les hagin superat
i compleixin la resta de requisits normativament exigibles.
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4. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears pot establir acords amb altres comunitats autònomes per
al reconeixement mutu de la validesa del document
d’habilitació, així com fixar reglamentàriament criteris de
convergència, períodes transitoris i altres excepcions a l'examen
previst en el punt 1 d'aquest article, així com cursets de
formació dirigits a la superació de l'examen, i la seva realització
per part d'entitats públiques i privades.

5.- Els titulars d’un mínim de llicències de caça per dos anys en
els cinc darrers prevists a l’entrada en vigor del reglament amb
la determinació del temari previst en el punt 2 d’aquest article,
queden exempts de les proves previstes en el present article.
L’administració competent en matèria de caça lliurarà als
caçadors exempts un material didàctic amb l’¡objecte
d’actualitzar els coneixements sobre els continguts prevists en
el punt 2 d’aquest article.

6. Els infractors sancionats per faltes molt greus previstes en
aquesta llei han de passar per les proves d’aptitud per poder
obtenir nova llicència de caça.”

12. “Article 31
Autoritzacions per caçar

1. Per exercir la caça en els terrenys cinegètics de les Illes
Balears és necessari disposar d’autorització, expressa i per
escrit, atorgada pels seus titulars cinegètics, ajustada al
corresponent pla tècnic i a les disposicions vigents que li siguin
d’aplicació, excepte si es practica en companyia del propi
titular.

2. Aquesta autorització és personal i intransferible i faculta el
seu titular per exercir la caça sota les condicions fixades a la
mateixa autorització i al pla tècnic de caça corresponent.

3. Tot i l'expressat en el punt anterior, en els vedats privats de
caça un caçador autoritzat pel titular podrà caçar amb un
caçador acompanyant si així ho faculta expressament
l'autorització expedida pel titular.

Pel que fa a la modalitat tradicional de caça de cabres amb
cans i llaç, i si així ho faculta expressament l’autorització
expedida pel titular, un caçador autoritzat per aquest, podrà
caçar amb més d’un caçador acompanyant.

4. Les autoritzacions per caçar en els terrenys cinegètics, que
han de ser emeses en model normalitzat per resolució de
l'administració competent en matèria de caça, es classifiquen en
els tipus següents:

a) Autoritzacions en vedats de societats locals. Són
autoritzacions a favor dels membres de les societats que en
siguin titulars. Poden ser substituïdes per un carnet identificador
del soci, amb notificació prèvia per part de la societat de
caçadors al soci i a l'administració competent dels continguts de
l’autorització per a la temporada de caça en qüestió.

b) Autoritzacions en vedats intensius, socials, públics i
terrenys de caça controlada. Es regulen segons el que estableixi
el seu pla tècnic.

c) Autoritzacions en vedats particulars. Aquestes
autoritzacions són emeses per temporada de caça.

d) Autoritzacions a caçadors convidats. Són esteses pel
titular cinegètic del vedat per una sola jornada de caça.

e) Autoritzacions a un acompanyant. S’ajusten al previst en
el punt 3 d'aquest article.

5. Queda prohibit expedir autoritzacions que no s'ajustin a les
previsions del present article i a les previsions aprovades al pla
tècnic del vedat, així com les que siguin esteses sense haver
satisfet la matrícula anual del vedat.

6. El titular del vedat podrà delegar, prèvia comunicació escrita
al consell insular corresponent, l’expedició d’autoritzacions de
caça en la persona que consideri oportú.”

13. “Article 33. 
Estris, armes, municions, calibres i dispositius auxiliars

1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a
l’exercici de la caça:

1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius:
a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador

de les quals pugui contenir més de dos cartutxos.
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves

condicions d’ús.
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la

normativa de caça), ceps, garbellets, verins, esquers enverinats
o tranquilAlizants.

d) Visc.
e) Explosius.
f) Asfíxia amb gas o fum.
g) Ballestes.
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca).

1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no
selectius:

a) Armes d’aire comprimit.
b) Armes que disparin dards tranquilAlizants.
c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular
d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es

determini.
e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir

avirams.

2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici
de la caça, el següent:

a) La tinença i la utilització de munició de plom durant
l’exercici de la caça a les zones humides. S’entén per zona
humida qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació
sigui la pròpia d’aquestes zones.

b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència
de tir, les beines dels cartutxos utilitzats.

c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de
processionària durant la caça.

d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos
carregats de perdigons per abatre cabres.

e) Altres municions que reglamentàriament es determinin.

3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a
l’exercici de la caça:
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3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius:
a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam.
b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants,

dispositius elèctrics i electrònics que poden matar o atordir.
c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per

ilAluminar els blancs, dispositius de visor que incloguin un
convertidor d'imatge o un amplificador d'imatge electrònic per
a tir nocturn.

3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius
i/o no selectius:

a) Silenciadors.
b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.”

14. 
A l’article 36 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça

i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, es
modifica el punt 4 amb la redacció següent:

“Article 36
Altres modalitats tradicionals

4. La caça de perdiu amb reclam queda limitada a sis
setmanes anuals i s’ha de practicar a més de 100 metres del
límit del terreny cinegètic, excepte acord escrit entre vedats
confrontats, els titulars dels quals podran abolir entre ells
aquesta limitació.”

 
15. “Article 38
Prohibicions de caràcter general

Amb caràcter general queda prohibit:

1. Caçar aus en època de nidificació, reproducció i cria, així
com durant el seu trajecte vers els llocs de cria en el cas
d'espècies migratòries, sense perjudici de les excepcions
previstes a la llei present.

2. Caçar en època de veda, en dia no hàbil o en terrenys no
cinegètics.

3. Caçar fora del període comprès entre mitja hora abans de la
sortida del sol i mitja hora després que s’hagi post, llevat de la
caça del tord i de les aus aquàtiques, que podrà iniciar-se una
hora abans de la sortida del sol i durar fins a una hora després de
la posta.

4. Caçar en els anomenats dies de fortuna, és a dir, en aquells
dies en els quals com a conseqüència d'incendis, epizoòties,
inundacions, sequeres o d'altres causes, els animals es veuen
privats de les seves facultats de defensa o obligats a
concentrar-se en determinats llocs.

5. Caçar quan per la boira, la pluja, la neu, el fum i altres causes
es redueixi la visibilitat de forma tal que es vegi minvada la
possibilitat de defensa de les peces de caça o pugui resultar
perillós per a les persones o per als béns. En tot cas, es
prohibeix caçar quan la visibilitat sigui inferior a 100 metres.

6. Caçar servint-se d’animals o vehicles de qualsevol tipus com
a mitjans d'ocultació o aproximació a les peces de caça.

7. Caçar seguint altres caçadors a menys de 100 metres, fora
dels terrenys cinegètics en els quals tingui lloc un arruix.

8. Caçar en els refugis de fauna, amb excepció de l'establert a
l'article 39.

9. Caçar o autoritzar aquesta pràctica a terrenys cinegètics sense
pla tècnic vigent o sense satisfer l'import de la matrícula anual
del vedat.

10. Entrar portant armes, cans o arts disposats per a caçar a
terrenys cinegètics degudament senyalitzats, sense estar en
possessió de l’autorització necessària, exceptuant els cans de
cobrament per recuperar peces abatudes legalment, quan l’accés
sigui practicable.

11. Portar armes de caça desenfundades o disposades per al seu
ús quan se circuli pel camp en època de veda, sense tenir
l'autorització competent.

12. Caçar sense haver complit les edats previstes a la llei per a
les distintes modalitats o les condicions d'acompanyament
establertes a l'article 6 anterior.

13. Caçar sense tenir la documentació preceptiva o no portar-la
a sobre.

14. Caçar o transportar espècies protegides o peces de caça
l'edat o el sexe de les quals, en cas que siguin notoris, no
concordin amb els legalment permesos, o sense complir els
requisits reglamentaris.

15. Caçar, amb qualsevol modalitat, incomplint les disposicions
que la regulen.

16. Provocar la destrucció, el deteriorament o l'alteració de
vivers o nius, caus i altres llocs de cria o refugi d'espècies
cinegètiques, així com la recollida i la retenció de les cries i els
seus ous, tot i estar buits, i la seva circulació i venda, excepte
amb autorització especial de la conselleria competent en matèria
de caça.

17. Realitzar qualsevol pràctica que tendeixi a arruixar, atreure
o espantar la caça existent en terrenys aliens.

18. Disparar als coloms en contra de les disposicions
reglamentàries que regulin la seva caça i, en especial, als
missatgers i als esportius o gavatxuts que ostentin les marques
reglamentàries visibles.

19. Mantenir oberts els colomers en les èpoques que
reglamentàriament es determinin.

20. Caçar en les abeurades habituals o en els enllepolidors i
punts d'alimentació artificial de les espècies cinegètiques i els
posadors corresponents en un radi de 30 metres.

21. Incomplir les condicions d'una autorització administrativa
relativa a qualsevol de les activitats regulades en la llei present.

22. Disparar a zones de seguretat sense l'autorització
excepcional que, per causa justificada, pugui expedir la
conselleria competent en matèria de caça.
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23. Caçar amb cans o altres animals que no estiguin degudament
identificats d'acord amb la normativa vigent.

24. Vulnerar les disposicions legals establertes per a la
protecció, el foment, la gestió i l'ordenat aprofitament de les
espècies objecte d'activitat cinegètica.

25. Introduir en el medi natural espècies alAlòctones o animals
en condicions genètiques o sanitàries que puguin posar en risc
l'estat de la fauna insular.

26. Caçar en estat d’embriaguesa o sota els efectes de
substàncies estupefaents. El procediment per a mesurar-ho així
com els llindars permesos, si s’escau, es desenvoluparan
reglamentàriament.

27. Caçar en terrenys agrícoles en explotació en tot moment, si
l’acció del caçador o dels seus animals pot suposar una alteració
o un perjudici per als ramats, les plantes o les collites, a no ser
que es disposi del consentiment del propietari o titular agrícola.
S’exclouen expressament de la prohibició els figuerals, olivars,
garroferars i ametllerars.

28. Incomplir qualsevol altre precepte o limitació d’aquesta llei
o que per al seu desenvolupament es fixi reglamentàriament.”

16. “Article 45
Protecció dels cultius

1. La conselleria competent en matèria de caça dictarà, d’ofici
o a requeriment dels particulars o de l’administració agrària, les
mesures necessàries perquè, quan es presentin determinades
circumstàncies d’ordre agrícola o meteorològic, es condicioni,
prohibeixi o intensifiqui la pràctica de la caça a fi d’assegurar
la protecció adequada dels cultius que puguin resultar afectats.

2. Als predis en els quals estiguin segades les collites, encara
que els feixos o les gavelles es trobin al terreny, es permet caçar
les diferents espècies d'acord amb les vedes o condicions que
per a cada una es determini; però queda prohibit trepitjar o
canviar els feixos o les gavelles del lloc on estiguin colAlocats.

3. En el supòsit que la producció agrícola, ramadera o forestal
d’una finca es vegi perjudicada per les peces de caça, la
conselleria competent en matèria de caça, a instància de part, ha
de fer-ne una avaluació de les circumstàncies, així com de les
seves repercussions, i de conformitat amb el disposat a l’article
39 d’aquesta llei pot autoritzar al titular del vedat, o al propietari
o l’agricultor, sempre amb coneixença del titular del vedat, a
adoptar mesures extraordinàries de caràcter cinegètic per al
control de l’espècie o les espècies que ocasionin aquests
perjudicis. L’administració cinegètica o agrària podrà aplicar
directament les mesures de control necessàries, prèvia
comunicació al titular.”

17. “Article 50
Responsabilitat per danys

1. La responsabilitat per danys ocasionats pels animals de caça
queda limitada als casos que no es puguin imputar a culpa o
negligència del perjudicat, ni a força major, d’acord amb la
legislació en matèria civil i de trànsit.

2. Els titulars d'aprofitaments cinegètics són responsables dels
danys materials generats als cultius i l'arbrat per les peces de
caça dins els seus terrenys i confrontants, sempre que els danys
fossin evitables mitjançant l'aplicació del corresponent pla
tècnic de caça aprovat o autoritzacions de control d'espècies.
Subsidiàriament, en són responsables els propietaris dels
terrenys, amb l’excepció d’aquells casos en els quals la causa
del dany és deguda a un tercer, aliè als anteriors. En el cas de
zones de caça controlada, si la conselleria competent en matèria
de caça n'ha cedit l'aprofitament cinegètic a una societat de
caçadors, en respondrà aquesta i, subsidiàriament, la conselleria
competent en matèria de caça.

3. Les compensacions derivades d'aquestes responsabilitats
s'ajusten a les prescripcions de la legislació civil ordinària, així
com al dret de repetició en els casos de responsabilitat solidària,
quan es tracta de vedats constituïts per associació.

4. L'administració responsable dels espais naturals protegits on
sigui prohibida la caça i els titulars de la gestió dels refugis de
fauna, responen dels danys materials generats per les peces de
caça procedents d'aquests terrenys sobre els béns agrícoles i
forestals.

5. Tot caçador és obligat a indemnitzar els danys personals o
materials que causi directament amb motiu de l’exercici de la
caça, excepte quan el fet sigui degut  únicament a culpa o
negligència del perjudicat o a força major.

6. En el cas de danys a l’agricultura, el perjudicat els ha de
comunicar amb caràcter immediat a la conselleria competent en
matèria de caça i a la competent en matèria d’agricultura, la
qual els peritarà en presència dels possibles responsables i dels
tècnics en matèria cinegètica. L’acta quedarà a disposició de les
dues parts, per al procediment civil que se’n pugui derivar.”

18. “Article 54
Comissió de caça major i homologació de trofeus

1. La Comissió de caça major i homologació de trofeus és un
òrgan colAlegiat amb participació social, adscrit al departament
competent en matèria de caça del Consell de Mallorca, la funció
del qual és fomentar la caça de cabra salvatge mallorquina i
homologar els trofeus d’aquesta varietat i d’altres que li siguin
sotmesos amb aquest objectiu.

2. La seva composició i el seu règim de funcionament seran els
que determini reglamentàriament el conseller competent del
Consell de Mallorca. La resta de  consells insulars hi podran
designar un vocal.”

19. 

A l’article 55 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça
i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, es
modifica el punt 3 amb la redacció següent:

“Article 55
De les entitats colAlaboradores, associacions de caça i
societats de caçadors

3. La Federació Balear de Caça i les associacions de
caçadors tenen el caràcter d’entitats colAlaboradores amb la
conselleria competent en matèria de caça, en matèries de
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gestió cinegètica, conservació de les espècies de caça i de
foment de la formació i les bones pràctiques cinegètiques.”

20. “Article 56
Autoritats competents i personal colAlaborador

1. Les autoritats competents en matèria de policia i vigilància de
caça tenen l'obligació de vetllar pel compliment efectiu dels
preceptes de la llei present, de les disposicions que la
desenvolupin i de la resta de la normativa aplicable en matèria
cinegètica, de denunciar les infraccions de què tinguin
coneixement, així com de procedir al comís de les peces de caça
i dels mitjans de caça utilitzats per a la seva comissió.

2. Les funcions de vigilància, inspecció i control de l'activitat
cinegètica a les Illes Balears corresponen a l'administració
competent en matèria de caça, mitjançant els seus agents de
medi ambient, amb els guardes de camp i zeladors com a
auxiliars dels primers, sense perjudici de les competències que
corresponen als cossos i a les forces de seguretat.

3. La conselleria competent en matèria de caça pot habilitar per
a aquestes funcions, a proposta de les respectives
administracions, personal funcionari dels ajuntaments o dels
consells insulars, que acrediti una formació específica en
matèria cinegètica, en els termes establerts reglamentàriament.

4. Igualment, poden ser habilitats, per colAlaborar amb el
personal enumerat en els apartats anteriors, zeladors privats de
caça, zeladors federatius de caça, així com qualsevol altre
personal de vigilància de caça i protecció de la natura,
degudament acreditat, d'acord amb la seva legislació específica
i amb les prescripcions d'aquesta llei. Aquests zeladors no tenen
la condició d’agents d’autoritat, i la seva competència es limita
a l'àmbit dels terrenys en els quals estiguin habilitats.

5. En les denúncies formulades contra els presumptes infractors,
les declaracions dels agents de l'autoritat tenen valor provatori
en el seu àmbit d'actuació, sense perjudici de les proves que en
la seva pròpia defensa puguin assenyalar o aportar els
denunciats.

6. Els agents de l’autoritat amb els seus auxiliars, en l’exercici
de les seves funcions de vigilància, inspecció i control i en el
seu àmbit territorial d’actuació, poden identificar els practicants
de les activitats objecte de regulació per la llei present i tenen
dret d’accés a tot tipus de terrenys rurals, cinegètics o no
cinegètics, tant tancats com oberts, sense avís previ, així com a
les instalAlacions, recintes tancats, vehicles, recipients i
qualsevol altre element relacionat amb les matèries regulades en
aquesta llei, amb tots els elements auxiliars per al
desenvolupament de la seva tasca. En el cas del domicili,
l’accés es portarà a terme d’acord amb la legislació vigent.”

21. “Article 67
Graduació de sancions

1. La graduació de les sancions es du a terme tenint en compte
els següents elements:

a) Nocturnitat, excepte en els casos en què, de conformitat
amb el que disposa la llei present, sigui constitutiva per si
mateixa d’infracció administrativa.

b) Caça en temps de veda, excepte en els casos en què, de
conformitat amb el que disposa la llei present, sigui constitutiva
per si mateixa d’infracció administrativa.

c) Concurrència d’infraccions.
d) Dany o perill causat a les espècies silvestres o als seus

hàbitats i el seu grau de reversibilitat.
e) Intencionalitat.
f) La situació de risc generada per a persones o béns.
g) Ànim de lucre ilAlícit o benefici obtingut.
h) Organització o agrupació per cometre la infracció i la

realització d'actes amb l'objecte d'ocultar el seu descobriment.
i) Resistència a l’autoritat.
j) Ostentació de càrrec o funció que obligui a fer complir els

preceptes d’aquesta llei.
k) Comissió de la infracció a un espai natural protegit.
l) Naturalesa i volum dels mitjans emprats per cometre la

infracció, així com el nombre de peces capturades, introduïdes
o amollades.

m) Transcendència social.
n) Penediment espontani.
o) ColAlaboració amb les autoritats per evitar mals majors.
p) Reparació del dany causat abans de l'obertura de

l'expedient.

2. En el cas de reincidència, l'import de la sanció que
correspongui imposar s’incrementa en un 50% de la seva
quantia i, si es reincideix dues o més vegades, l'increment és del
cent per cent. Es considerarà reincident el caçador que cometi
una infracció en matèria de caça havent estat sancionat en ferm
per una infracció prèvia en la mateixa matèria, i la sanció no
hagi prescrit.

3. Quan un sol fet sigui constitutiu de dues o més infraccions,
s'imposarà la sanció que correspongui a la infracció de major
gravetat en la meitat superior de la seva quantia o en grau
màxim en cas de reincidència, estimant-se la concurrència amb
les altres infraccions com un element a considerar en la
graduació de la sanció a imposar. Quan en la comissió de la
infracció hagin intervingut diferents persones i no sigui possible
determinar el grau de participació de cadascuna, respondran de
forma solidària de les infraccions que hagin comès i de les
sancions i indemnitzacions que, en el seu cas, s’imposin.”

22. “Article 70
Comissos

1. Tota infracció a la llei present suposa el comís de les peces
vives o mortes que fossin ocupades, així com de totes les armes,
les arts materials, els mitjans o els animals vius que de forma
ilAlícita han servit per cometre el fet constitutiu d'infracció,
sense perjudici de l’establert a l'apartat 4 del present article.

2. En el cas d'ocupació de peça viva, l'agent o l’auxiliar d’agent
denunciant l'ha d’alliberar en el seu medi.

3. En el cas d'ocupació de peça morta i aprofitable, l'agent o
l’auxiliar d'agent denunciant l'ha de lliurar a un centre benèfic,
mitjançant rebut que s'ha d’incorporar a l’expedient.
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4. Si es tracta de cans, fures, aus de falconeria, reclams de
perdiu o altres animals similars, el comís se sotmet al règim
exposat a continuació: 

a) Els cans utilitzats per cometre una infracció de caça
podran ser comissats i disposats en una entitat d’acollida
d'animals oficial o concertada, amb subjecció a les normes
següents:

a.1. El rescat dels cans exigirà l'ingrés previ de 200 euros
per unitat a favor de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, sense perjudici de l'obligació addicional del
propietari d’abonar al centre d'acollida l'import del cost de
manteniment dels animals.
a.2. Transcorregut el termini de dos mesos des de la
notificació de la resolució administrativa corresponent sense
que s'hagin recollit els animals, aquests se cediran a una
entitat d'acollida d’animals oficial o concertada, o podran
ser sacrificats.
a.3. En els casos en què per motius de força major o
impossibilitat material no es pugui procedir al comís dels
cans, aquests es deixaran en poder del suposat infractor en
qualitat de dipòsit, el qual es documentarà mitjançant rebut
que s'adjuntarà a la denúncia. En aquests casos, la multa que
hagi de correspondre per la comissió de la  infracció
s'incrementarà en 200 euros per animal utilitzat en la
infracció.
b) En aquells supòsits d’utilització de fures, aus de

falconeria, reclams de perdiu o altres animals similars com a
mitjà per cometre una infracció administrativa, els animals
podran quedar en dipòsit del presumpte infractor, el qual es
documentarà mitjançant rebut que s’adjuntarà a la denúncia. En
aquests casos, la multa que hagi de correspondre per la comissió
de la infracció s'incrementarà en 120 euros per animal utilitzat.
Si els animals tenen un origen ilAlegal, l'expedient resoldrà el
seu comís definitiu i establirà la destinació que se'ls donarà.

5. Quan les arts materials o els mitjans utilitzats per cometre la
infracció són d'ús ilAlegal o excepcional seran destruïts o cedits
a entitats científiques que en puguin fer ús legal, un cop han
servit com a prova de la denúncia i la resolució de l'expedient
sancionador sigui ferma.

6. En les resolucions dels expedients sancionadors es decidirà
sobre la destinació dels comissos, i se n’acordarà la destrucció,
l’alienació o la devolució als seus propietaris, en funció de les
característiques d'aquests i de les circumstàncies de la
infracció.”

23. “Article 71 
Retirada, devolució d’armes i prohibició d’ús per a la caça

1. Els agents de l’autoritat procediran a la retirada de les armes
i donaran rebut de la classe, la marca, el número i el lloc on es
disposin, quan hagin servit per a cometre una infracció
presumptament greu o molt greu.

2. Les armes, independentment del tipus d’infracció, s’hauran
de comissar si el fet és la manca de qualsevol document
relacionat amb l’arma o quan existeixi una situació de perill o
risc per a les persones.

3. La negativa a lliurar l’arma, quan el presumpte infractor en
sigui requerit, dóna lloc a denúncia davant el jutjat competent,
als efectes establerts a la legislació penal.

4. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser retornades
d’acord amb els supòsits següents:

a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui
absolutòria o quan s’acordi el sobreseïment o arxiu d’aquest. En
qualsevol d’aquests casos, la devolució és gratuïta.

b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la
possible indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de
l’arma requereix el pagament de la quantia de 100 euros.

No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una
vegada dictada la proposta de resolució, la devolució de l’arma
si el presumpte infractor satisfà la quantia del rescat i presenta
aval bancari que garanteixi l’import total de la sanció i la
indemnització proposades.

5. A les armes comissades no recuperades pels seus propietaris,
se’ls dóna la destinació establerta a la legislació en la matèria.

6. Als efectes d’agilitar la tramitació dels expedients
sancionadors i la devolució dels comissos, si s’escau, en el cas
de no reincidents, una vegada iniciat l’expedient,
l’administració competent en matèria de caça podrà efectuar la
devolució de l’arma una vegada l’interessat hagi satisfet un
rescat que no serà retornat de 300 euros per cada arma, sempre
que no existeixin indicis d’infraccions molt greus. El no
pagament per part de l’infractor dins el període voluntari de la
sanció imposada suposarà el nou decomís de l’arma, que no serà
retornada fins al tancament de l’expedient.”

24. 

A l’article 73 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça
i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives,
s’addiciona un nou punt, amb la redacció següent

“Article 73.
Infraccions molt greus.

13. Participar en la comercialització, publicitar, organitzar,
dur a terme, cooperar o promoure qualsevol acte conduent
a caceres fraudulentes o ilAlegals, encara que no existeixi
ànim de lucre, o no s’hagi consumat el fet material de cobrar
la peça.”

25. “Article 74
Infraccions greus

Són infraccions greus les contravencions als articles
corresponents d’aquesta llei que s'enumeren a continuació:

1 . Caçar en època de veda.

2. Caçar amb procediments prohibits que no tinguin caràcter
massiu o no selectiu.

3. Caçar o destruir espècies protegides no amenaçades.

4. Caçar sense tenir llicència de caça.
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5. Caçar sense tenir contractada i vigent l'assegurança
obligatòria de responsabilitat civil del caçador.

6. Anellar o destorbar la nidificació d'espècies amenaçades
sense autorització.

7. Atribuir-se indegudament la titularitat cinegètica d'un terreny
cinegètic.

8. Incomplir les normes relatives a la senyalització dels terrenys
cinegètics, d’acord amb l'establert reglamentàriament, si aquest
incompliment afecta drets de tercers o l'ordenat aprofitament de
la caça.

9. Caçar o autoritzar la caça sense tenir aprovat el corresponent
pla tècnic de caça o no haver-ne satisfet la matrícula anual.

10. Incomplir les normes contingudes en el pla tècnic de caça
d'un terreny cinegètic si aquest incompliment afecta drets de
tercers o l'ordenat aprofitament de la caça.

11. Caçar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caça
a un terreny no cinegètic o a un terreny cinegètic sense tenir
l’autorització del titular.

12. Impedir l’entrada als terrenys cinegètics, impedir o dificultar
les inspeccions o les actuacions dels agents de l’autoritat o dels
seus auxiliars en l'exercici de les seves funcions.

13. Incomplir les normes contingudes en els plans comarcals
d'ordenació cinegètica.

14. Practicar l'arruix de perdius en terrenys de zones de caça
controlada, vedats socials o vedats públics.

15. Posseir, transportar o comercialitzar peces de caça mortes en
temps de veda, sense poder-ne acreditar la seva procedència
legítima o incomplint les condicions establertes en aquesta llei,
si el valor comercial d'aquestes supera els 100 euros.

16. Transportar i comercialitzar peces de caça que no pertanyin
a les espècies cinegètiques declarades comerciables, si el valor
comercial d'aquestes supera els 100 euros.

17. Transportar, comercialitzar o amollar peces de caça vives,
inclosos els ous d'ocells, sense autorització, si el seu valor
comercial és inferior a 500 euros i superior a 100 euros, o
comercialitzar o fer publicitat d'ofertes de caça no ajustades a la
normativa vigent.

18. Incomplir les condicions administratives de les granges
cinegètiques, si el fet no està tipificat com a infracció molt greu.

19. SolAlicitar o posseir llicència de caça, o altres autoritzacions
per a la pràctica de les diferents modalitats, estant inhabilitat per
sentència judicial o resolució administrativa ferma o
solAlicitar-la sense complir una sanció anterior per infracció a la
normativa cinegètica.

20. Caçar des de vehicles de qualsevol tipus, aeronaus,
automòbils i embarcacions, com a llocs des d'on disparar.

21. Caçar amb arma de foc en estat d'embriaguesa o sota la
influència de substàncies estupefaents.

22. No declarar, per part dels titulars, una epizoòtia o zoonosi en
els terrenys cinegètics o incomplir les normes que es declarin
obligatòries per al seu control.

23. Transportar en temps de veda armes de foc o altres mitjans
de caça preparats per al seu ús sense estar-hi autoritzat.

24. Atreure o arruixar la caça d'altri.

25. Caçar a abeurades o a enllepolidors.

26. Alterar, retirar o destruir els precintes o les marques
reglamentaris de mitjans o animals de caça.

27. Disparar en direcció a una zona de seguretat a la qual puguin
arribar els projectils.

28. No buidar l'arma en aproximar-se al caçador un agent de
l’autoritat o els seus auxiliars.

29. Caçar en els anomenats dies de fortuna.

30. Caçar coloms missatgers o domèstics, portadors de marques
visibles.

31. Caçar amb arma de foc essent menor de 14 anys o menor
d'edat no acompanyat. En aquest supòsit la responsabilitat recau
en l'acompanyant, si n'hi ha, o en el responsable legal del
menor.

32. Allunyar-se més de 50 metres d'un menor d'edat que caci
amb arma de foc, essent-ne el responsable.

33. Falsejar dades personals a la solAlicitud de llicència de caça
o d'autorització reglamentària.

34. Capturar o recolAlectar ous o cries d'espècies cinegètiques o
posseir-los sense poder-ne justificar la seva procedència, no
essent infracció molt greu.

35. Caçar servint-se d’animals, cavalleries, carros, remolcs o
qualsevol altra classe de vehicles com a mitjans d’ocultació.

36. Caçar sense autorització aus en època de nidificació,
reproducció o cria o durant el seu trajecte vers els llocs de cria
en el cas de les migratòries.

37. Caçar o transportar espècies protegides o peces de caça
l'edat o el sexe de les quals, en cas que siguin notoris, no
concordin amb els legalment permesos o no compleixin els
requisits reglamentaris.

38. Caçar fora del període comprès entre mitja hora abans de la
sortida del sol i mitja hora després de la seva posta, o una hora
abans de la sortida del sol i una hora després que s’hagi posat en
el cas del tord i les aus aquàtiques.

39. Caçar sense complir les mesures de seguretat aplicables a
l'exercici de les diferents modalitats de caça per a una protecció
adient de la integritat física dels participants o de tercers.
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40. Destruir, deteriorar o alterar vivers, nius, caus i altres llocs
de cria o refugi d'espècies cinegètiques.

41. Caçar essent agent de l'autoritat durant l'exercici de les seves
funcions, excepte en els supòsits prevists en aquesta llei.

42. Incomplir les condicions establertes a les disposicions
reguladores de les diferents modalitats de caça permeses o
exercir qualsevol modalitat de caça no reconeguda en aquesta
llei.

43. Falsejar les dades amb la finalitat d'obtenir autoritzacions
excepcionals o incomplir les condicions que s’hi contenen.

44. Falsejar les dades contingudes en el corresponent pla
cinegètic.

45. Practicar la caça amb qualsevol tipus d'arma per part
d'observadors, batedors o secretaris, que assisteixin en qualitat
de tals a arruixos de perdius.

46. Cometre un fet qualificable com a infracció lleu, havent
estat sancionat dues vegades en els darrers dos anys per
infraccions a aquesta llei.

47. Incomplir, en més del doble, el nombre màxim de captures
previstes a l'ordre anual de vedes.

48. Tenir els cans de caça en condicions inadequades segons
preveu la normativa sectorial vigent.”

26. “Article 75
Infraccions lleus

Són infraccions lleus les contravencions als articles
corresponents d'aquesta llei que s'enumeren a continuació:

1. Caçar espècies no autoritzades, no específicament protegides.

2. Caçar en dia no hàbil en època hàbil de caça.

3. Incomplir la normativa d'un pla tècnic, vedat social o terreny
de caça controlada, en aspectes que no afectin els drets de
tercers o l'abundància de la caça.

4. Mantenir amb negligència lleu la senyalització o el
compliment del pla tècnic d'un terreny cinegètic, sense
incomplir la resolució anual de vedes.

5. Incomplir la normativa reguladora de la gestió dels refugis de
fauna.

6. Incomplir la normativa de l'ordre o la resolució anual de
vedes, en els màxims diaris de captures que s'hi estableixin.

7. Incomplir les condicions d'una autorització de la conselleria
competent en matèria de caça o del titular d'un terreny cinegètic,
regulada a la llei present.

8. Expedir, per part del titular cinegètic, autoritzacions que no
compleixin el que reglamentàriament estigui establert o en
contradicció amb el pla tècnic del vedat corresponent.

9. Impedir cobrar la caça en un terreny al caçador que hi tingui
dret.

10. Abandonar fundes de cartutxos al medi rural, així com usar
o posseir munició de plom a zones humides.

11. Permetre la lliure circulació de cans a lloure en temps de
veda, fora de camps d'entrenament o en qualsevol època en
terrenys cinegètics o refugis de fauna, sense autorització del
titular.

12. Incomplir les prescripcions d'aquesta llei en relació amb el
registre, la identificació i la vacunació de cans.

13. Portar l'arma preparada per al seu ús, amb munició a la
recàmera o al carregador, dins una zona de seguretat.

14. Caçar sense armes de foc en estat d'embriaguesa o sota la
influència de substàncies estupefaents.

15. No presentar la memòria anual o la documentació del pla
tècnic o del refugi de fauna en els terminis reglamentàriament
establerts.

16. Incomplir les condicions de control de fauna, amb perjudici
de les espècies silvestres.

17. Anellar espècies no amenaçades sense autorització, amb
marques no homologades o incomplint les condicions amb què
s'autoritzi aquesta activitat.

18. Caçar amb mitjans autoritzables, sense precinte quan sigui
obligatori o sense posseir o portar la documentació preceptiva,
essent-ne titular.

19. Incomplir la normativa relativa a la protecció dels cultius.

20. No comunicar la captura o la troballa d'una au anellada o
d'un animal marcat.

21. Caçar sense portar a sobre la documentació preceptiva,
essent-ne titular.

22. Posseir arts ilAlegals o animals de caça (fures, aus de
falconeria o perdius de reclam) sense la preceptiva autorització
o incomplint les condicions fixades en aquesta.

23. Caçar coloms domèstics no marcats, de color distint als
salvatges.

24. Posseir o transportar peces de caça en condicions irregulars
quan no constitueixi infracció greu o molt greu.

25. Transportar armes preparades per al seu ús en vehicles de
qualsevol tipus, aeronaus, automòbils i embarcacions.

26. Incomplir les condicions d'una autorització de caça
científica o de control d'una espècie.

27. Incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o les
prohibicions establertes en aquesta llei, quan no sigui constitutiu
d'infracció greu o molt greu.
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28. Caçar amb la llicència de caça caducada en un període no
superior als dos mesos.

29. Incomplir les condicions fixades per al control de predador
amb gàbies trampa, quan d'aquest incompliment es derivi la
mort de l'animal capturat o el seu dany injustificat.

30. Incomplir l'establert a la resolució anual de vedes i a la
normativa de desenvolupament d'aquesta llei, quan no sigui
constitutiu d'infracció greu o molt greu.

Les sancions corresponents a infraccions en aplicació dels
apartats 2 i 6 d'aquest article es fixaran dins del terç superior de
la quantia establerta.”

27. “Article 76
Quantia de les sancions de caça i inhabilitació per punts

1. Per la comissió de les infraccions de caça tipificades a la llei
present s'imposen les sancions següents:

a) Infraccions lleus, multa de 60 a 450 euros.
b) Infraccions greus, multa de 451 a 2.000 euros i possible

retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per
obtenir-la durant un termini de fins a dos anys.

c) Infraccions molt greus, multa de 2.001 a 20.000 euros i
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per
obtenir-la durant un termini comprès entre dos i quatre anys.

2. La imposició de sancions a una mateixa persona, en virtut de
sentència judicial o resolució administrativa ferma, per la
comissió de dues o més infraccions molt greus en el termini de
tres anys, suposa l'anulAlació de la llicència de caça i requereix,
per  obtenir-la de nou, transcorregut el termini previst a l'apartat
1.c) d'aquest article, la superació de les proves d'aptitud
previstes a l'article 30 de la llei present.

3. Les sancions establertes per a les infraccions greus i molt
greus imputables als titulars cinegètics, poden dur aparellades
les següents sancions accessòries:

a) AnulAlació del vedat.
b) Pèrdua del certificat de qualitat previst a l’article 12.9

d’aquesta llei.
c) Suspensió de l'activitat cinegètica per un termini màxim

d'un any o durant un termini comprès entre dos i quatre anys,
segons es tracti d'infraccions greus o molt greus,
respectivament.

La suspensió de l’activitat cinegètica pot consistir en
qualsevol de les següents mesures: inhabilitació temporal per
comercialitzar peces de caça; suspensió de la resolució
administrativa del vedat, així com de les autoritzacions o dels
permisos concedits; i cloenda temporal d'instalAlacions quan es
tracti de granges cinegètiques.

4. En cas d’infracció lleu per no portar documentació preceptiva
a sobre durant l’exercici de la caça, essent-ne el titular, si aquest
l’aporta abans de l’obertura de l’expedient, es podrà acordar per
part de l’òrgan instructor la no obertura d’aquest.

5. L'obertura d'expedient per la captura o la mort d'espècies
catalogades com a amenaçades implica la retirada preventiva de
la llicència de caça, mentre es resol el procediment iniciat.

6. La retirada de llicència de caça, preventiva o ferma, s'ha de
comunicar a la Delegació del Govern, als efectes pertinents en
relació amb l'autorització governativa de tinença d'armes.

7. Les sancions s'han d’inscriure al Registre d’infractors i
comunicar, si n’és el cas, a les autoritats cinegètiques de la
comunitat autònoma on resideixi l’infractor, als efectes
pertinents en relació amb la renovació de la llicència.

8. Els consells insulars, per via reglamentària, podran establir un
sistema de penalització per punts per a la retirada de la llicència
de caça i per als terminis d'inhabilitació per a obtenir-la, en
relació amb les infraccions tipificades en la llei present.”

28. “Article 79
Peces de pesca fluvial

1. Són espècies objecte de pesca fluvial i, per tant, es consideren
peces de pesca fluvial, les declarades reglamentàriament a tal
efecte per la conselleria competent en matèria de pesca fluvial.

2. Les mides mínimes seran les definides a la normativa que
desplegui el titular competent en matèria de pesca fluvial. Els
exemplars que no hi arribin han de ser retornats immediatament
a l'aigua després de la seva captura, a ser possible vius.

La mida dels peixos i crustacis és la definida a l’article 5 del
Reglament CEE 3094/86, de 7 d'octubre.”

29. “Article 87
Llicències

1. La llicència de pesca fluvial de les Illes Balears és el
document personal i intransferible la tinença del qual és
necessària per practicar la pesca fluvial a l'àmbit territorial
d'aquesta comunitat autònoma.

2. La conselleria competent en matèria de pesca fluvial
expedeix llicències de pesca fluvial a les persones que, no estant
inhabilitades per a la seva obtenció, compleixin els requisits
legalment exigits. Reglamentàriament s'establirà el procediment
d'expedició, així com la classificació de les llicències de pesca
fluvial.

3. Els imports aplicables per a l'expedició de les llicències i els
permisos de pesca fluvial són fixats per la conselleria competent
en matèria de pesca fluvial i aprovats de conformitat amb la
legislació autonòmica en matèria de taxes, preus públics i
exaccions reguladores.

4. El període de validesa d'aquestes llicències és d'un any.

5. Els peticionaris de llicències de pesca que han estat
sancionats per sentència judicial o resolució administrativa
fermes com a infractors de la legislació en matèria de pesca
fluvial, no poden obtenir ni renovar l'esmentada llicència sense
haver complert les penes o satisfet les sancions imposades.

6. Les persones que acreditin la condició de pensionistes, majors
de 65 anys o menors de 14, estan exemptes de la taxa per a
l'obtenció de la llicència de pesca fluvial i dels permisos
administratius per a la seva pràctica.
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7. La conselleria competent en matèria de pesca fluvial pot
establir acords amb d'altres comunitats autònomes per al
reconeixement mutu de la validesa de les llicències de pesca
fluvial expedides per ambdues administracions.”

30. “Article 90
Procediments prohibits per a la captura d’animals de pesca

1. Amb caràcter general, queda prohibida la tinença, la
utilització i la comercialització de tots els procediments massius
o no selectius per a la captura o la mort dels animals de pesca,
en particular els verins o les trampes, així com de tots aquells
que puguin causar localment la desaparició de les poblacions
d'una espècie.

2. Queden prohibits els següents procediments per a la captura
d'animals de pesca fluvial:

a) Qualsevol tipus de xarxa, morenell o salabre, amb
excepció de les destinades exclusivament a la captura de
l'anguila o el cranc de riu, o el salabre per a la gambeta en el cas
de professionals.

b) Aparells electrocutants o paralitzants, fonts lluminoses
artificials, substàncies tòxiques, paralitzants, tranquilAlitzants,
desoxigenants, atractius o repulsius, així com els explosius.

c) Qualsevol procediment que impliqui la instalAlació
d’obstacles o barreres de fusta, pedra, malles o qualsevol altre
material o l'alteració de llits o cabals amb l'objecte de facilitar
la pesca, amb les excepcions establertes en aquesta llei. Han de
ser destruïts els existents en l’actualitat, sense que pugui
alAlegar-se cap dret sobre aquests, donat el caràcter abusiu que
revesteixen. S'exceptuen d'aquesta disposició els corrals
existents a l'Albufera des Grau, pel seu valor etnològic, sense
que es pugui pescar a les seves boques o al seu interior.

d) Ganxos, tridents, fitores, arpons, gambins, ralls,
mànigues, palangres, robadores i llences.

e) Els peixos vius com a esca, així com grumejar abans o
durant la pesca, excepte per a la pesca de ciprínids, per a la qual
cosa es requerirà autorització de la conselleria competent en
matèria de pesca fluvial.

f) La pràctica de la pesca subaquàtica en aigües insulars.”

31. “Article 92
Ús de la canya

1. En la modalitat de pesca amb canya, cada pescador no pot
utilitzar-ne alhora més de dues i sempre que es trobin a l'abast
de la seva mà. S'entén a l'abast de la mà quan la separació entre
elles sigui inferior a dos metres.

2. El nombre màxim d'hams per ginya és de tres.

3. Com a elements auxiliars, únicament s’autoritza l'ús del
salabre i de ganxo per a l’extracció de peixos, i de vivers per
mantenir els peixos vius.”

32. “Article 105
Èpoques

1. Es prohibeix pescar durant l'època de veda a totes les aigües
insulars de les Illes Balears, que serà la que s’estableixi
reglamentàriament per a cada espècie o grup d’espècies.

2. No obstant el disposat a l'apartat anterior, s'autoritza la pesca
durant tot l'any de les espècies que no siguin objecte de vedes,
excepció feta de les establertes per a espècies marines que
penetren a les aigües insulars, fixades per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que s'hi han d'aplicar
igualment.”

33. “Article 106
Distàncies

1. Quan es tracti de la pesca amb canya, s'ha de respectar entre
els pescadors una distància de 10 metres com a regla general, a
no ser que els pescadors implicats estiguin d'acord a reduir
aquesta distància. L'administració competent en matèria de
pesca fluvial pot ampliar aquesta distància en les localitats i en
les èpoques on sigui convenient, per motius de conservació.

2. Queda prohibit pescar als dics o a les preses, així com als
passos i a les comportes, i a una distància menor de 20 metres
d'aquests, llevat d'autorització concedida per la conselleria
competent en matèria de pesca fluvial, on es fixin els trams que
comprenen l’esmentada autorització.”

Article segon
Incorporació d'un nou article a l’articulat de la Llei 6/2006,
de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial

“Article 113
Del procediment sancionador

Serà d'aplicació en matèria de pesca fluvial el disposat en
matèria sancionadora a les seccions primera, segona i tercera del
capítol X d'aquesta llei, tenint en compte l'especial aplicació en
la matèria de pesca fluvial.”

Article tercer
Modificació de les disposicions de la part final de la Llei
6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial

Les disposicions de la part final de la Llei 6/2006, de 12
d’abril, balear de caça i pesca fluvial, que a continuació es
relacionen, quedaran redactades com segueix:

1. “Disposició addicional segona

Sense contingut.”

2. “Disposició transitòria setena
Llicències

Les llicències de caça i de pesca fluvial atorgades amb
anterioritat a l'entrada en vigor de la llei present, mantenen la
seva validesa fins a la data d’acabament del seu període de
vigència.”
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Disposició addicional primera
Matriculació dels refugis de fauna

Els refugis de fauna existents prèviament a l'entrada en vigor
d’aquesta llei procediran a ser matriculats d'ofici per part de
l'administració competent en matèria de caça. El tràmit d'ofici
no eximeix als titulars del pagament de la corresponent taxa de
matricula anual i altres taxes, si n'és el cas.

Disposició addicional segona 
Registre Insular de Societats

L’administració competent en matèria de caça ha de procedir a
la creació d'un registre insular d'entitats de caça i pesca fluvial
on es podran registrar totes les societats o associacions, sense
ànim de lucre, que tinguin com a objectiu social la gestió, la
regulació i l’organització de les activitats incloses a aquesta llei,
als efectes del gaudi de beneficis i del compliment d'obligacions
establerts en aquesta i en la resta de la legislació vigent
aplicable. El Registre insular d’entitats de caça i pesca fluvial ha
de ser públic.

Disposició addicional tercera
Exclusió límits de superfície de vedats i refugis de fauna

Els vedats i els refugis de fauna creats amb data prèvia a
l'entrada en vigor d'aquesta llei, així com els que en resultin
d'aquests per segregació sempre que conservin la mateixa
matricula, no han d'ajustar-se als mínims de superfície establerts
en els articles 14 i 23 de la present llei, respectivament. No
obstant aquest fet, quan com a conseqüència de segregacions
posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei un vedat o refugi de
fauna passi a tenir menys de 10 Ha. serà donat de baixa d'ofici.

Disposició addicional quarta
Actuacions de l’administració competent i mesures de
desplegament de l’article 85 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril,
balear de caça i pesca fluvial

En tant que no s'hagin desplegat els desenvolupaments
normatius prevists en l'article 85 d’aquesta llei, l’administració
competent en matèria de pesca fluvial resoldrà per a cada vedat
de pesca fluvial les regulacions corresponents per prevenir
l’aprofitament amb abús i desordre de les espècies aqüícoles
existents, i ho notificarà al titular.
Disposició addicional cinquena
Exempcions i bonificacions

Les administracions públiques estan exemptes del pagament
de les taxes pels tràmits relatius als terrenys cinegètics i refugis
de fauna, quan en siguin els titulars o n’instin el tràmit d’ofici.
Els menors de 14 anys estan exempts del pagament de la taxa
relativa a l'expedició de la llicència de pesca fluvial.

La quantia de la taxa derivada de l'expedició de la matricula
anual de vedats de societats de caçadors locals i de
l’autorització per a camps d’ensinistrament de cans, podrà ser
objecte d'una bonificació de fins al 75% de la quota
corresponent, si així ho considera el consell insular de l'àmbit
territorial corresponent.

Els refugis de fauna que acreditin la realització d'una funció
social relativa als aspectes que motiven la seva constitució,
podran ser objecte d'un bonificació de fins al 75% de la quota
corresponent, si així ho considera el consell insular de l'àmbit
territorial corresponent.

Es podrà aplicar una bonificació fins al 50% de la taxa
corresponent a la llicència de caça i a la llicència de pesca
fluvial als solAlicitants que acreditin la condició de federats a la
federació de caça o a la federació de pesca fluvial de l'àmbit
territorial corresponent.

Disposició addicional sisena
Correcció de deficiències en els expedients de vedats

Arran de la implantació de noves tecnologies basades en
sistemes d’informació geogràfica, l’administració competent en
matèria de caça procedirà a la correcció d’ofici, prèvia
audiència al titular del vedat, de les deficiències, inconsistències
i errors materials en els límits i superfícies que puguin existir en
els expedients de vedats. Les correccions seran vigents a partir
de la data de publicació de la cartografia digital oficial.

Disposició final única
Entrada en vigor de la llei

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 16 de juliol de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió
plenària extraordinària de dia 16 de juliol de 2013, aprovà la
Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Palma, a 16 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)

LLEI DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES
LOCALS DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Constitució Espanyola, en l’article 149.1.29a, reserva la
competència exclusiva sobre seguretat pública a l’Estat, mentre
que en l’article 148.1.22a atribueix a les comunitats autònomes
la competència sobre la coordinació i la resta de facultats en
relació amb les policies locals.
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L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 30.19
reserva a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals,
en els termes que estableixi una llei orgànica.

La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat, regula, entre altres qüestions, diversos aspectes
fonamentals relatius als principis bàsics d’actuació, a
l’organització i a les funcions de les policies locals, que
constitueixen el marc d’actuació de la comunitat autònoma en
aquesta matèria.

En l’exercici de la competència exclusiva esmentada, la
comunitat autònoma de les Illes Balears va dictar la Llei 6/2005,
de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears, que va suposar un avenç en aquesta matèria, atès que
representava una garantia per als ajuntaments de les Illes
Balears per a un exercici adequat de les seves competències i
una més bona prestació de serveis als ciutadans. Aquesta Llei va
ser modificada mitjançant la Llei 7/2008, de 5 de juny, i ha estat
objecte de desplegament normatiu mitjançant el Decret 67/2007,
de 7 de juny, pel qual s’aprova el Reglament marc de mesures
urgents de les policies locals de les Illes Balears.

La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat, assenyala en el preàmbul que la seguretat pública
constitueix una competència difícil de parcelAlar, per tal com no
permet delimitacions, amb el rigor i la precisió admissibles en
altres matèries. En aquest sentit, la seguretat pública es
considera un terreny de trobada de les diferents esferes de
competències de totes les administracions públiques —encara
que l’article 149.1 de la Constitució enumeri en l’apartat 29 les
competències exclusives de l’Estat i les matisacions i els
condicionaments amb què la configura el text constitucional.
Per tant, com que la seguretat pública és una matèria
compartible per tots els poders públics, amb estatuts i
responsabilitats diferenciats, la realitat emergent demana que en
l’àmbit de les competències de la comunitat autònoma de les
Illes Balears es revisin i millorin els objectius bàsics de
coordinació de les policies locals, de manera que suposi un
avenç i una millora perceptible en aquesta matèria. La formació
i el perfeccionament dels membres dels cossos de policia local
i dels policies auxiliars han estat fins avui els objectius bàsics
dels criteris de coordinació. Cal, doncs, revisar i regular
novament aquests objectius bàsics per tal que, sense deixar de
banda una part tan important com és la formació i
l’especialització dels policies locals, s’orientin i possibilitin
l’avenç cap a la integració dels cossos de policia local de les
Illes Balears en un projecte comú de seguretat pública. Aquest
projecte, amb respecte a l’autonomia municipal, ha de permetre
l’homogeneïtzació de mitjans, recursos tècnics i estatutaris, i
també l’actuació envers la unificació de criteris i les accions
harmonitzades que ajudin en el disseny de polítiques comunes
de seguretat que potenciïn el suport i la colAlaboració
interpolicial, l’impuls de la prevenció davant fets rellevants,
l’anàlisi de les actuacions o la planificació de futurs objectius.

En aquest sentit, la nova llei de coordinació incorpora el
marc pel qual es poden associar els municipis per a la prestació
de serveis conjunts de policia local, de conformitat amb el que
disposa la normativa estatal, i dóna rang de llei als consells de
coordinació de policies locals com a òrgans colAlegiats de
consulta i assessorament en l’exercici de la competència
autonòmica de coordinació.

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, així com la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, han posat
de manifest la necessitat de modificar el sistema d’accés a la
funció pública dels policies locals dels municipis de les Illes
Balears, amb plena cobertura dels principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, que tindran la seva manifestació en la modificació
legislativa de la Llei de coordinació de les policies locals, i
instaurar el concurs oposició com el procediment que s’ha
d’aplicar en el sistema d’accés a la funció pública en la policia
local i en els sistemes de promoció.

El dret constitucional que tenen tots els ciutadans i visitants
de les Illes Balears de conviure en pau i llibertat, com també la
missió concreta de les forces i cossos de seguretat de protegir el
lliure exercici dels drets i les llibertats i garantir la seguretat
ciutadana, són arguments que avalen suficientment la necessitat
d’adoptar les mesures per tal de garantir la prestació dels serveis
bàsics que les diferents administracions públiques presten als
ciutadans, i en aquest sentit, la seguretat pública, sens dubte, hi
està inclosa.

Les policies locals de les Illes Balears, membres de les
forces i cossos de seguretat, segons regula la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, al llarg dels darrers anys i gràcies a
l’esforç dels seus responsables polítics i tècnics destaquen per
haver-se convertit en un element indispensable d’importància
rellevant per colAlaborar amb les forces i cossos de seguretat de
l’Estat en el manteniment de la seguretat pública a les nostres
illes.

La inestabilitat laboral d’un elevat nombre d’agents de
policia local, incloent-hi els policies turístics; la necessitat de
finançament dels ajuntaments per poder assolir els seus
objectius en aquest sentit, i, finalment i prioritàriament, l’interès
general vist des de la perspectiva de la colAlaboració per garantir
la seguretat dels nostres ciutadans i visitants obliguen a donar
solucions estables amb una perspectiva sistèmica i a preveure
diferents accions orientades cap a un objectiu global que aporti
solucions reals, efectives i estables.

En aquest sentit, cal fer una passa urgent que permeti
avançar, i són els ajuntaments -en l’exercici de l’autonomia
municipal- l’única administració pública legitimada per dur a
terme els corresponents processos selectius. Per això, en matèria
de coordinació de policies locals, té una importància cabdal
aportar solucions que, en primer lloc, s’ajustin a la legislació
vigent alhora que generin confiança als responsables
municipals. D’una banda, el concurs oposició, amb un període
raonable de pràctiques com a culminació del procés de selecció,
que permeti tant als aspirants com als ajuntaments la
incorporació estable a les plantilles orgàniques de les policies
locals, amb el perfil més idoni per exercir unes funcions de tanta
transcendència com les de policia local, i, d’altra banda, i sense
que suposi la desaparició del sistema de selecció per mobilitat,
el fet de permetre als ajuntaments la decisió del percentatge de
reserva de places per aquest sistema es consideren les accions
més idònies per generar aquesta confiança necessària als
ajuntaments i això suposarà una transcendent i decidida acció
orientada cap a la millora de la coordinació de les policies locals
i la seguretat ciutadana.
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Així mateix, s’ha millorat el sistema de promoció dins els
cossos de policia local, dotant els ajuntaments de més
competències a l’hora de fer les convocatòries corresponents i
orientant-lo cap a una millora de la qualitat professional dels
comandaments policials.

Per tal de garantir un ús correcte de l’arma reglamentària i
prevenir i evitar possibles complicacions derivades de situacions
que, fins avui, oferien a vegades solucions difícils, es fa una
referència especial, que haurà de ser desplegada
reglamentàriament, al procediment administratiu per a la
retirada de l’armament reglamentari quan es donin
circumstàncies de perillositat derivades d’una inestabilitat
emocional o alteració psíquica de l’agent, la negligència o la
imperícia greu evidenciada o la no-superació de les proves
reglamentàries per a l’ús de l’armament.

El reingrés al servei actiu dels funcionaris de carrera de les
policies locals que es trobin en situació administrativa de
serveis especials o en altres administracions públiques, en
excedència o per suspensió de funcions, obliga, per tal de
garantir una reincorporació eficaç, a la revisió dels requisits de
l’agent i, en determinades circumstàncies, a la realització d’un
reciclatge que permeti la prestació d’un servei millor al ciutadà
amb totes les garanties possibles.

Finalment, la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces
i cossos de seguretat, fa referència a l’harmonització estatutària
entre tots els colAlectius que s’ocupen de la seguretat. Per tant,
en aquesta línia, salvant les peculiaritats i els condicionaments
d’adaptació a les policies locals, es regula la segona activitat i
el règim disciplinari dels policies locals en consonància amb la
normativa legalment establerta per al Cos Nacional de Policia.

II

Aquesta llei s’estructura en set títols, dues disposicions
addicionals, deu disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i cinc disposicions finals.

El títol I recull els principis generals i inclou l’objecte,
l’àmbit d’aplicació i els objectius bàsics dels criteris de
coordinació, entre els quals destaca la integració dels cossos de
policia local en un projecte comú de seguretat pública, tenint en
compte les singularitats del territori de cada illa.

El títol II regula els cossos de policia local, que són definits
com a instituts armats de naturalesa civil, amb estructura i
organització jerarquitzada sota la prefectura superior i
dependència directa del batle o batlessa respectiu; n’estableix
les funcions, amb una remissió a la Llei de forces i cossos de
seguretat. Com a novetat important se suprimeix la figura del
policia auxiliar. 

El títol III regula la coordinació de les policies locals a les
Illes Balears i assenyala les funcions dels diferents òrgans de
coordinació. La llei recull els òrgans ja existents i incorpora els
consells de coordinació de les policies locals amb funcions de
consulta i assessorament.

El títol IV regula l’estructura i el règim de funcionament
dels cossos de policia local. Aquest títol es divideix en dos
capítols.

El capítol I regula l’estructura d’aquests cossos, que serà en
grups, subgrups, escales i categories, tot això sens perjudici de
la possibilitat que s’atorga als municipis de crear les
especialitats que considerin oportunes per a cada categoria
partint de les seves pròpies peculiaritats d’organització i
funcionament.

En relació amb la prefectura del cos de policia local, la
designació correspon al batle o batlessa per lliure designació,
però s’amplien les opcions per tal de resoldre els problemes que
es plantegen en els ajuntaments de plantilles reduïdes.

El capítol II regula el règim de funcionament amb
disposicions relatives als principis d’actuació, l’armament, el
carnet professional i la uniformitat, sens perjudici del
desenvolupament reglamentari d’aquestes matèries.

El títol V regula la formació, la selecció, la mobilitat, la
permuta i el reingrés i s’estructura en sis capítols. En aquest títol
s’introdueixen novetats importants en relació amb la legislació
anterior.

En el capítol I, relatiu a la formació, es regula tant la
formació de l’Escola Balear d’Administració Pública com la
formació externa que duguin a terme els mateixos municipis o
altres entitats i es preveu un règim d’homologacions, sens
perjudici del seu posterior desplegament reglamentari.

El capítol II regula la selecció, distingint, d’una banda, els
sistemes d’accés a les diferents categories dels cossos de policia
local, que són el torn lliure i la promoció, amb les variants
interna i externa, i, de l’altra, el sistema de selecció, que sempre
serà el de concurs oposició. Igualment es regula de manera
detallada la promoció interna i externa.

Es preveu que els municipis puguin subscriure convenis amb
altres municipis quan, per circumstàncies especials o per causes
extraordinàries, tenguin sobrecàrrega de serveis policials en
determinades èpoques de l’any que no requereixin augment
permanent de plantilla.

Per tal de facilitar la gestió de les plantilles de les policies
locals, es preveu la creació de borses de treball per part dels
ajuntaments per proveir llocs de treball de manera urgent i
temporal en les diferents categories dels cossos de policia local.
En el cas que la borsa s’hagi exhaurit o tengui una antiguitat
superior a dos anys, l’ajuntament podrà convocar-ne una de
nova o bé acudir a la borsa de la conselleria competent en
matèria de coordinació de policies locals, si n’hi ha.

El capítol III regula la provisió de llocs de treball i estableix
com a sistemes de provisió el concurs i la lliure designació, i
especifica que el concurs pot ser de mèrits o específic.

El capítol IV regula la mobilitat, que, en relació amb la
legislació anterior, s’elimina com a sistema d’accés, atès que
aquesta és una forma de proveir llocs de treball i, com a tal, es
regula en la present llei.
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El capítol V regula la permuta de destinacions entre els
membres dels cossos de policia local en actiu que serveixin en
diferents corporacions locals, sempre que es compleixin els
requisits prevists en aquesta llei. Aquesta permuta ha de ser
autoritzada pel batle o batlessa, amb l’informe previ dels caps
o de les caps respectius.

El capítol VI, relatiu al reingrés en el servei actiu, suposa
una novetat en relació amb la legislació anterior i pretén
solucionar els problemes plantejats en aquests supòsits exigint,
en determinades situacions, cursos de reciclatge o avaluació de
continguts bàsics sobre normativa actualitzada.

El títol VI desenvolupa el règim estatutari dels membres
dels cossos de policia local i dels policies dels ajuntaments que
no tenguin constituït cos de policia local, i es divideix en tres
capítols.

El capítol I estableix els principis generals i determina els
drets i deures dels membres dels cossos de policia local i dels
policies dels ajuntaments que no tenguin constituït cos de
policia local. Respecte dels drets, distingeix entre drets
colAlectius i drets individuals. En aplicació de la legislació
estatal vigent, els i les membres dels cossos de policia local,
com també els i les policies dels ajuntaments que no tenguin
constituït cos de policia local tenen prohibit l’exercici del dret
de vaga i de qualsevol altra acció substitutiva o concertada que
pugui alterar el funcionament normal dels serveis.

El capítol II regula la segona activitat, matèria en què es
preveuen novetats en relació amb la legislació vigent. La segona
activitat es defineix com la modalitat de la situació
administrativa de servei actiu dels funcionaris dels cossos de
policia local i dels policies dels ajuntaments que no tenguin
constituït cos de policia local que té per objecte fonamental
garantir una adequada aptitud psicofísica per prestar els serveis
amb eficàcia.

La regla general és que serà sense destinació, tret que la
causa de pas a la segona activitat sigui la insuficiència de les
aptituds psicofísiques per desenvolupar la funció policial.

Es preveuen tres causes per passar a aquesta situació, que
són per raó d’edat, per petició de la persona interessada i per
insuficiència de les aptituds psicofísiques per desenvolupar la
funció policial.

Igualment, es regulen les retribucions que han de percebre
els policies locals que passin a aquesta situació.

Per tal de facilitar l’organització de les seves plantilles i
garantir la prestació adequada dels seus serveis, els ajuntaments
han de fixar, abans del dia 31 de desembre de cada any, el
nombre màxim de funcionaris del cos de policia local, per
categories, que s’autoritza que passin a la situació de segona
activitat de forma voluntària.

El capítol III regula la jubilació i es fixa l’edat de jubilació
a 65 anys, d’acord amb el que estableix la legislació de forces
i cossos de seguretat.

El títol VII estableix el règim disciplinari i es divideix en
quatre capítols.

El capítol I estableix els principis generals.

El capítol II recull les infraccions, que classifica com a molt
greus, greus i lleus, les sancions i els seus criteris de gradació,
i, finalment, determina a qui correspon la potestat sancionadora.

El capítol III regula l’extinció de la responsabilitat
disciplinària, la prescripció de les infraccions i de les sancions.

El capítol IV regula de manera detallada els procediments
disciplinaris i estableix tot un seguit de garanties per als
presumptes infractors i fixa tots els possibles actes d’instrucció,
ordenació, resolució i execució del procediment sancionador.

TÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquesta llei és establir els criteris bàsics per
coordinar l’actuació de les policies locals en l’àmbit territorial
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de
la seva dependència de les autoritats municipals, de conformitat
amb el que preveuen l’article 30.19 de l’Estatut d’autonomia i
l’article 39 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces
i cossos de seguretat.

Article 2
Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable als cossos de policia local dels
diferents municipis d’aquesta comunitat i al seu personal.

2. En els municipis on no hi hagi cos de policia local, la
coordinació s’estén als policies locals que formin part de la
plantilla de l’ajuntament. 

3. Aquesta llei també és aplicable al personal nomenat
funcionari en pràctiques.

Article 3
Objectius bàsics dels criteris de coordinació

La formació i el perfeccionament dels membres dels cossos
de policia local i la seva integració en un projecte comú de
seguretat pública, atenent en general les singularitats del
territori de cada illa de la comunitat autònoma i en particular les
de cada localitat, constitueixen un objectiu bàsic en
l’establiment dels criteris de coordinació.

TÍTOL II
COSSOS DE POLICIA LOCAL

Article 4
Denominació i naturalesa jurídica

1. Els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa
civil, amb estructura i organització jerarquitzada sota la
prefectura superior i dependència directa del batle o la batlessa
respectiu. En cada municipi s’integren en un cos propi i únic
amb la denominació genèrica de cos de policia local, i les seves
dependències amb la denominació de prefectura de la policia
local, sens perjudici de l’organització interna que adopti cada
ajuntament.
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2. El comandament immediat i operatiu correspon a la persona
que exerceixi la prefectura del cos. 

3. En l’exercici de les seves funcions, els membres dels cossos
de policia local i els policies dels ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local tenen el caràcter d’agents de
l’autoritat i han de posseir la condició de funcionaris.

Article 5
Funcions dels cossos de policia local

Són funcions dels cossos de policia local i dels policies dels
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local les que
indica l’article 53 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat. Aquestes funcions no es poden
exercir mitjançant sistemes de gestió indirecta.

Article 6
Àmbit territorial d’actuació

1. Els cossos de policia local han d’actuar en l’àmbit territorial
dels seus municipis. No obstant això, els seus membres poden
actuar fora del seu terme municipal quan siguin requerits per
l’autoritat competent en situacions d’emergència i amb
l’autorització prèvia dels batles o les batlesses respectius. En
aquests casos han d’actuar sota la dependència del batle o la
batlessa del municipi que els hagi requerit i sota el
comandament del cap del cos d’aquest municipi, sens perjudici
de les tasques de coordinació que corresponguin a la conselleria
competent en matèria de coordinació de policies locals i
emergències.

2. Quan exerceixin funcions de protecció d’autoritats de les
corporacions locals, poden actuar fora del terme municipal
respectiu amb autorització del Ministeri de l’Interior.

Article 7
Creació de cossos de policia local

1. Els municipis de la comunitat autònoma de les Illes Balears
poden crear cossos de policia local propis, sempre que ho
considerin oportú en funció de les seves necessitats, d’acord
amb el que preveuen la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, aquesta llei i altres
disposicions que hi siguin aplicables, i han de disposar dels
mitjans humans i materials necessaris per garantir la prestació
de les seves funcions de manera permanent.

La creació del cos de policia local correspon al ple de la
corporació, que en el cas dels municipis amb població igual o
inferior a 5.000 habitants requereix l’informe previ no vinculant
de la Comissió de Coordinació de Policies Locals.

2. En els municipis on no hi hagi cos de policia local, les
funcions pròpies d’aquest cos les han d’exercir els policies que
formin part de la plantilla de l’ajuntament.

3. La creació del cos de policia local corresponent és preceptiva
en els casos en què la població municipal sigui superior a 5.000
habitants o quan el nombre d’efectius que exerceixi les funcions
previstes en l’apartat anterior sigui superior a tres.

4. Els municipis que tenguin cos de policia local d’acord amb
els criteris anteriors no el poden dissoldre si la població
descendeix de 5.000 habitants.

Article 8
Associacions de municipis en matèria de policia local

1. Els municipis limítrofs que no disposin separadament de
recursos suficients per prestar els serveis de policia local poden
associar-se per a l’execució de les funcions assignades a aquesta
policia, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/1986,
de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

2. La competència per autoritzar l’associació per a la prestació
de serveis de policia local correspon al conseller o a la
consellera competent en matèria de coordinació de policies
locals, mitjançant una resolució, i requereix, a més dels requisits
determinats per la legislació vigent, un informe previ de la
Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears.

3. En tot cas, per autoritzar l’associació en la prestació de
serveis de policia local, els ajuntaments interessats, a més de
complir els requisits establerts legalment i disposar de les
autoritzacions pertinents d’acord amb la disposició addicional
cinquena de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat, han de pertànyer a un dels consells de
coordinació de les policies locals, en la forma que determina el
capítol III del títol III d’aquesta Llei.

4. L’exercici de les funcions de coordinació operativa dels
serveis associats de policia local correspondrà al batle o la
batlessa del municipi que es determini en l’acord de
colAlaboració per a la prestació conjunta dels serveis de policia
local. 

5. En l’exercici de les funcions de coordinació operativa, el
conseller o la consellera competent en matèria de coordinació
de policies locals ha d’assumir la direcció de l’eventual
cooperació entre els serveis de policia associats, en els supòsits
que assenyala l’article 10.1.n) d’aquesta Llei, respectant el
principi d’autonomia municipal.

TÍTOL III
LA COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS

A LES ILLES BALEARS

Capítol I
Principis generals

Article 9
Concepte

Als efectes d’aquesta llei, la coordinació té com a objectiu
determinar els criteris necessaris per a una adequació millor de
la formació, l’organització, la dotació i l’actuació de les policies
locals al sistema i les finalitats generals de la seguretat pública,
dins les comeses que tenen legalment assignades, com també
fixar els mitjans per a l’homogeneïtzació personal, tècnica i
material, amb l’objectiu d’aconseguir una acció que en millori
la professionalitat i eficàcia, sens perjudici de l’autonomia
municipal.
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Article 10
Funcions de coordinació

1. La coordinació de l’actuació de les policies locals en l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears
comprèn l’exercici de les funcions següents:

a) L’establiment de les normes marc a les quals s’han
d’ajustar l’estructura, l’organització i el funcionament dels
cossos de policia local, i a les quals s’han d’ajustar els
reglaments de policia local que aprovin les corporacions locals
respectives.

b) La fixació de les bases i els criteris uniformes per a la
formació, la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de
les policies locals, incloent-hi els nivells educatius exigibles per
a cada categoria professional.

c) La formació professional dels membres dels cossos de
policia local. 

d) La determinació del règim de drets i deures i el règim
disciplinari dels cossos de policia local.

e) La regulació dels sistemes d’homogeneïtzació i
homologació de la uniformitat, equips i mitjans tècnics
d’actuació, defensa, vehicles, comunicacions i altres recursos
materials, com també en matèria d’estadística i administració.

f) L’impuls d’un règim retributiu que estableixi
l’especificitat, la peculiaritat i altres circumstàncies que
defineixen la funció policial.

g) L’organització d’un sistema d’intercomunicacions
policials que permeti la màxima eficàcia en les actuacions en
matèria de seguretat i prevenció i afavoreixi els canals de
comunicació entre totes les forces i cossos de seguretat que
actuen a les Illes.

h) La informació i l’assessorament a les entitats locals en
matèria de policia local.

i) La creació del marc en el qual s’haurà de desenvolupar el
suport i la colAlaboració interpolicial en matèria d’informació,
actuacions conjuntes i prestacions recíproques de caràcter
temporal i extraordinari.

j) L’establiment d’una xarxa de transmissions que enllaci els
diferents cossos de policia local en un centre de coordinació.

k) L’establiment dels mitjans necessaris per garantir les
funcions establertes en aquesta llei i en les seves disposicions
reglamentàries.

l) L’establiment d’un sistema d’informació recíproca entre
els diversos cossos de policia local a través de la creació d’una
base de dades comuna relativa a les seves funcions, a la qual
podran tenir accés tots els municipis mitjançant sistemes
informàtics.

m) L’establiment d’un sistema bibliogràfic, documental i
d’informació legislativa, amb atenció preferent a l’administració
municipal i la seva policia local.

n) La direcció de la cooperació eventual entre les diferents
administracions públiques a fi d’atendre necessitats temporals
o extraordinàries.

o) L’impuls de la coordinació de les actuacions dels
municipis de la comunitat autònoma en matèria de trànsit i
seguretat viària.

p) Les altres que estableixi aquesta llei.

2. Les funcions anteriors s’han d’exercir, en tot cas, respectant
les competències pròpies de les autoritats locals.

Article 11
Òrgans de coordinació

1. En l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears exerceixen les funcions indicades en matèria de
coordinació:

a) El Consell de Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

b) La conselleria competent en matèria de coordinació de
policies locals.

c) La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les
Illes Balears.

d) Els consells de coordinació de les policies locals.

2. Sens perjudici de l’existència dels òrgans esmentats, se’n
poden constituir altres de caràcter assessor, de preparació o
execució dels treballs que aquests òrgans els encomanin.

Article 12
Funcions de la conselleria competent en matèria de
coordinació de policies locals

Les funcions en matèria de coordinació de les policies locals
previstes en aquesta llei que no suposin l’exercici de la potestat
reglamentària, les ha d’exercitar directament la conselleria
competent en matèria de coordinació de policies locals, amb el
respecte a les competències que corresponguin als municipis.

Article 13
Registre de les Policies Locals

És l’instrument a disposició de la conselleria competent en
matèria de coordinació de policies locals per garantir el
compliment de les funcions de coordinació desplegades en
aquesta Llei i en el qual han d’estar inscrits, en els termes que
es determinin per reglament, els cossos de policia local i tots els
seus membres, així com els policies dels ajuntaments que no
hagin constituït cos de policia local.

Capítol II
La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les

Illes Balears

Article 14
Naturalesa

1. La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les
Illes Balears és l’òrgan de consulta i participació en la matèria
que preveu aquesta Llei i que s’adscriu a la conselleria
competent en matèria de coordinació de policies locals.

2. L’organització interna i les normes de funcionament de la
Comissió de Coordinació de les Policies Locals s’han de
determinar en un reglament intern que ha d’aprovar el ple de la
Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears.
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Article 15
Composició

1. La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les
Illes Balears està integrada pels membres següents:

a) El president o presidenta, que ha de ser el conseller o
consellera competent en matèria de coordinació de policies
locals.

b) El president o presidenta pot nomenar fins a dos
vicepresidents o vicepresidentes, que han de ser directors o
directores generals o alts càrrecs.

c) Vint-i-quatre vocals, dels quals n’hi ha d’haver:
• Quatre en representació de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, designats pel
president o presidenta.
• Quatre en representació dels consells insulars, un a
proposta de cada consell.
• Un en representació de l’Ajuntament de Palma.
• Un en representació de cada consell de coordinació.
• Un en representació de la Delegació del Govern.
• Quatre en representació dels sindicats que tenguin la
consideració de més representatius en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
• Dos caps dels cossos de policia local proposats per les
associacions professionals més representatives d’àmbit
autonòmic, un en representació dels municipis de més de
20.000 habitants i l’altre de la resta de municipis.

d) El secretari o la secretària, que ha de ser un funcionari o
funcionària del subgrup A1 adscrit a la conselleria competent en
matèria de coordinació de policies locals a proposta del
president o presidenta, que actua amb veu però sense vot.

2. La designació dels representants de cada consell de
coordinació, l’han de dur a terme cadascun dels consells de
coordinació.

3. El nomenament dels vocals de les entitats municipals,
insulars i sindicals i dels caps de policia, sens perjudici que es
pugui proposar que se’n substitueixin els vocals respectius, s’ha
de renovar després de la realització dels processos electorals
corresponents.

4. Poden assistir a les reunions de la Comissió assessors amb
veu però sense vot designats pel president, a iniciativa pròpia o
a proposta de qualque altre membre de la Comissió. En tot cas,
el nombre d’assessors no pot ser superior a un per vocal.

5. La Comissió de Coordinació de Policies Locals ha de
designar una comissió tècnica assessora amb funcions de
preparació i estudi previ de les matèries que hagin de ser
tractades. La composició i el règim de funcionament han de ser
desplegats per un reglament intern aprovat pel ple de la
Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears.

Article 16
Funcions

1. Són funcions de la Comissió de Coordinació de Policies
Locals les següents:

a) Informar sobre els projectes de disposicions generals que
es dictin en desplegament de les previsions en matèria de

coordinació d’aquesta llei i les que estableixin en matèria de
policia local els ajuntaments respectius.

b) Proposar als òrgans competents en matèria de policia
local de les diferents administracions públiques l’adopció de les
mesures que considerin oportunes per millorar la prestació dels
serveis policials i l’homogeneïtzació dels seus mitjans humans
i materials.

c) Informar sobre la programació de la formació dels
membres dels cossos de policia local que elabori l’Escola Balear
d’Administració Pública.

d) Les de mediació d’acord amb el que preveu la normativa
aplicable en els conflictes entre cossos de policia local i els
conflictes interns de cada cos de caràcter professional, quan ho
solAlicitin, de comú acord, l’ajuntament afectat i la junta o els
delegats de personal.

e) Qualssevol altres funcions que li atribueixin aquesta llei
o altres disposicions vigents en aquesta matèria.

2. L’exercici de les funcions previstes anteriorment té un
caràcter no vinculant per als òrgans de resolució, excepte en els
casos en què la legislació aplicable ho prevegi expressament.

Capítol III
Els consells de coordinació de les policies locals

Article 17
Naturalesa

1. Els consells de coordinació de les policies locals són òrgans
colAlegiats de consulta i assessorament en l’exercici de la
competència autonòmica de coordinació de les policies locals i
es poden constituir en l’àmbit dels municipis de les Illes Balears
en àrees territorials amb problemàtiques comunes de seguretat
pública.

2. Els consells de coordinació, en el marc del règim jurídic que
preveu aquesta llei, s’han d’ajustar a les seves normes internes
de funcionament, a les normes dels òrgans colAlegiats que regula
el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i a les peculiaritats
organitzatives dels òrgans colAlegiats que conté la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 18
Composició

1. Cada consell de coordinació de les policies locals ha d’estar
integrat pels membres següents:

a) El president o la presidenta, que ha de ser el conseller o
la consellera competent en matèria de coordinació de les
policies locals.

b) El vicepresident o la vicepresidenta, que ha de ser el
director o la directora general competent en matèria de
coordinació de les policies locals.

c) Els vocals, que han de ser:

• Els titulars de les batlies o els titulars de les regidories en
qui deleguin, en representació dels ajuntaments dels
municipis que s’integrin en el consell de coordinació de les
policies locals.
• Els caps de policia local o policies en qui deleguin, en
representació de les policies locals dels municipis que
s’integrin en el consell de coordinació de les policies locals,
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i que han de ser nomenats mitjançant un decret de batlia de
l’ajuntament corresponent.
• Dos vocals en representació de la conselleria competent
en matèria de coordinació de policies locals i un vocal en
representació de la conselleria competent en matèria de
formació de policies locals, nomenats per resolució del
conseller o la consellera respectiu.
• En el supòsit que el consell de coordinació tengui un
àmbit territorial que inclogui tots els municipis d’una illa,
aquest podrà tenir un vocal en representació del seu consell
insular. En el cas que el consell de coordinació inclogui
municipis de dues illes, hi haurà un representant de cada un
dels consells insulars al qual pertanyin els municipis
afectats.

2. El nomenament dels vocals representants de les entitats locals
i dels caps de policia, sens perjudici que puguin ser substituïts
mitjançant un decret de les batlies pertinents, s’ha de renovar
després dels processos electorals corresponents.

3. Amb la finalitat d’afrontar i resoldre la problemàtica tècnica
que es pugui derivar del desenvolupament dels acords adoptats
en les sessions dels consells, es poden constituir unes
comissions tècniques formades pels caps de la policia local dels
municipis que s’integrin dins un determinat consell de
coordinació de les policies locals o pels policies en qui deleguin,
a les quals s’ha d’integrar un representant de l’Escola Balear
d’Administració Pública, si tracta de temes de formació.
Aquestes comissions han de ser coordinades pels representants
de la conselleria competent en matèria de coordinació de les
policies locals en els consells de coordinació.

4. El president o la presidenta del consell de coordinació de les
policies locals pot convidar a les sessions del consell i de les
comissions tècniques, amb veu i sense vot, aquelles persones la
intervenció de les quals es consideri convenient, en funció dels
punts inclosos en l’ordre del dia i per raó dels seus
coneixements, preparació, prestigi o altres circumstàncies.

Article 19
Funcions

En matèria de coordinació de policies locals, els consells de
coordinació de les policies locals tenen la funció de resoldre
consultes no preceptives i d’assessorament facultatiu sobre:

a) El disseny de polítiques comunes de seguretat per afavorir
el suport i la colAlaboració interpolicial entre els municipis que
integren el corresponent consell de coordinació.

b) La previsió de les mesures que s’han d’adoptar davant
fets rellevants per a la seguretat en els termes municipals que
s’hagin integrat en el consell de coordinació.

c) L’anàlisi posterior d’actuacions conjuntes i dels fets que
les hagin motivat.

d) L’establiment d’un sistema d’intercomunicació policial
que permeti una coordinació adequada entre els cossos de
policia.

e) La creació d’un sistema d’informació recíproca entre els
cossos de policia.

f) La determinació de la direcció eventual de les actuacions
conjuntes amb la finalitat d’atendre necessitats en situacions
d’emergència o extraordinàries.

g) Altres millores en matèria de coordinació de les policies
locals.

h) La detecció de necessitats formatives específiques.

L’exercici d’aquestes funcions previstes té un caràcter no
vinculant per als òrgans de resolució, excepte que hi hagi una
disposició expressa en contra.

TÍTOL IV
ESTRUCTURA I RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Capítol I
Estructura bàsica

Article 20
Estructura dels cossos de policia local

1. Els cossos de policia local de les Illes Balears s’estructuren
jeràrquicament en els grups, subgrups, escales i categories
següents:

Grup Escala Categoria

Grup A
Subgrup A1

Subgrup A2

tècnica

executiva

intendent,
comissari o
comissària i
major

inspector o
inspectora i
subinspector o
subinspectora

Grup C
Subgrup C1 bàsica oficial i policia

2. Els òrgans competents dels ajuntaments poden crear les
especialitats que considerin oportunes per a cada categoria
partint de les seves pròpies peculiaritats d’organització i
funcionament. La provisió dels llocs de treball d’aquestes
especialitats s’ha de fer preferentment entre funcionaris de la
categoria corresponent i pels procediments de concurs de mèrits
o de concurs específic.

3. Correspon al batle o la batlessa o al regidor o la regidora
delegat proveir els llocs de lliure designació a proposta del cap
o la cap de policia.

4. En tot cas, l’existència d’una categoria concreta suposa,
necessàriament, la de les inferiors.

Article 21
Titulació

La titulació acadèmica exigible per a l’accés a les diferents
categories en què s’estructuren els cossos de policia local és la
que estableix la legislació bàsica estatal per a cada subgrup, sens
perjudici de l’obligació de superar els cursos de capacitació
professional que determini la conselleria competent en matèria
de coordinació de policies locals.
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Article 22
Prefectura del cos

1. El nomenament del cap o la cap de cada cos de policia local
correspon al batle o la batlessa pel procediment de lliure
designació entre els funcionaris de carrera que tenguin la
màxima categoria de la plantilla del cos del mateix municipi o
entre funcionaris de carrera de cossos de policia local d’altres
municipis o d’altres cossos o forces de seguretat, sempre que
pertanyin a una categoria igual o superior a la de la plaça que
s’ha de proveir, estiguin en servei actiu i compleixin els
requisits del lloc de treball; i pot ser remogut discrecionalment
d’aquestes funcions. Si es tracta de personal d’altres cossos i
forces de seguretat, s’establiran reglamentàriament les
equivalències corresponents.

2. La prefectura exerceix la màxima responsabilitat en la policia
local, té el comandament immediat sobre totes les unitats i els
serveis en què s’organitzi i du a terme les funcions que es
determinin legalment i reglamentària.

3. El batlle o la batlessa designarà entre els membres de major
graduació del cos de policia del seu municipi la persona o les
persones que per ordre de prelació han de substituir el cap en
casos de vacant, absència o malaltia. 

Capítol II
Règim de funcionament

Article 23
Principis d’actuació

Els membres dels cossos de policia local i els policies locals
dels ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local han
d’exercir les seves funcions en els termes que preveu aquesta
llei i la resta de la normativa aplicable, i han de respectar en tot
cas els principis bàsics d’actuació que preveu la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

Article 24
Armament

1. Els membres dels cossos de policia local, pel fet de pertànyer
a un institut armat, en l’exercici de les seves funcions han de dur
l’armament reglamentari que se’ls assigni. Així mateix, han de
disposar dels mitjans tècnics i operatius necessaris per complir
les seves funcions. Reglamentàriament s’han de determinar les
pràctiques d’habilitació i ús de l’armament que siguin
preceptives per garantir-ne la utilització correcta. Correspon al
batle o la batlessa dels municipis amb cos de policia local, al
regidor o la regidora en qui delegui de forma expressa o al cap
o la cap de policia per delegació expressa del batle o la batlessa
determinar els serveis en els quals no s’han de dur armes.

2. Els o les policies locals dels ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local han de dur l’equip bàsic
d’autoprotecció i defensa que es determini reglamentàriament,
però el batle o la batlessa pot determinar els serveis en els quals
s’han de dur armes de foc, sempre que hagin superat el
corresponent curs per a l’habilitació i l’ús de l’armament de
l’Escola Balear d’Administració Pública.

3. La retirada de l’armament reglamentari i, si escau, de l’arma
de foc particular obtinguda mitjançant l’autorització de
l’ajuntament es pot dur a terme en els casos individuals en què

es consideri necessària quan concorri alguna de les
circumstàncies següents:

a) Un comportament d’inestabilitat emocional o d’alteració
psíquica de l’agent, que racionalment pugui fer preveure la
possibilitat de córrer un risc propi o aliè.

b) L’informe psicotècnic emès per un psicòleg colAlegiat o
una psicòloga colAlegiada que recomani la retirada de l’arma de
foc.

c) La negligència o la imperícia greu evidenciada per una
actuació durant el servei.

d) La no-superació o negativa a fer les proves que
reglamentàriament es determinin per a l’habilitació i l’ús de
l’armament.

e) La incapacitat laboral transitòria, quan sigui superior a 15
dies, si no es presenta un certificat del metge que signi la baixa
en què s’acrediti que la incapacitat no ha alterat les seves
condicions psíquiques.

4. Reglamentàriament s’ha de regular el procediment
administratiu per a la retirada de l’armament, excepte en els
supòsits d) i e) de l’apartat anterior, en què serà automàtica.
Quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en els
supòsits de les lletres a), b) i c), el procediment inclourà la
realització d’una prova psicotècnica, per un psicòleg colAlegiat
o una psicòloga colAlegiada, que serà vinculant per decidir una
retirada definitiva o a llarg termini de l’armament. Quan la
retirada sigui per negligència o imperícia greu, s’instruirà
l’expedient disciplinari o procediment administratiu
corresponent, que inclourà l’informe del cap de la policia local.
En el cas que es tracti de policies locals d’ajuntaments que no
hagin constituït cos de policia local, l’informe l’ha d’emetre
l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

Reglamentàriament també es regularan els casos
excepcionals en els quals serà possible, tot i la retirada
definitiva de l’arma, l’avaluació mitjançant tots els informes
tècnics i psicològics a què fa referència l’article 24 per a la
recuperació de l’arma reglamentària.

5. Abans de la incoació del procediment corresponent, el batle
o la batlessa, amb l’informe previ del cap del cos de policia
local, pot adoptar la mesura cautelar de retirada de l’armament
reglamentari i, si escau, de l’arma de foc particular. En els
supòsits de les lletres a), b) i c) del punt 3 anterior també pot
adoptar aquesta mesura cautelar qualsevol comandament, el
qual la lliurarà, amb l’informe corresponent, al cap del cos,
perquè el batle o la batlessa la puguin ratificar en el termini de
cinc dies hàbils. En el cas que es tracti de policies locals
d’ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local,
l’informe l’ha d’emetre l’Institut de Seguretat Pública de les
Illes Balears.

6. Els ajuntaments han de disposar de llocs adequats per a la
custòdia de l’armament assignat amb les condicions que preveu
la normativa aplicable. Els membres dels cossos de policia
local, amb l’autorització prèvia del batle o la batlessa o del
regidor o la regidora competent en matèria de policia local, i
sota la seva responsabilitat, poden custodiar l’armament
assignat.

7. Queda expressament prohibit portar armes particulars el
temps de servei.

8. En el cas que s’ocupi un lloc de treball que comporti
l’obligació de dur arma de foc, la retirada definitiva de l’arma
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implicarà el canvi de destinació i l’adequació a les
particularitats laborals i econòmiques de la nova destinació.

Article 25
Document d’acreditació professional

1. Tots els membres dels cossos de policia local i els policies
locals dels ajuntaments que no hagin constituït cos de policia
local han de dur un document d’acreditació professional expedit
per la conselleria competent en matèria de coordinació de
policies locals, en què han de constar almenys les dades
relatives al municipi de pertinença, la identificació de la
categoria professional i el número de registre individual.

2. El document d’acreditació professional és propietat de la
conselleria competent en matèria de coordinació de policies
locals i s’ha de retornar en cas de baixa o canvi de categoria en
el cos de policia al qual pertany.

Article 26
Uniformitat

1. La uniformitat dels membres dels cossos de policia local i
dels policies dels ajuntaments que no hagin constituït cos de
policia local ha de ser comuna per a tots i ha d’incorporar els
signes distintius i d’identificació que es determinin
reglamentàriament.

2. Tots els membres de la policia local i els policies dels
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local han de
vestir l’uniforme reglamentari quan es trobin de servei, excepte
en els casos que estableixi la legislació vigent i amb
l’autorització prèvia del batle o la batlessa respectiu, cas en què
s’han d’identificar amb el document d’acreditació professional.

3. Fora de l’horari de servei es prohibeix l’ús de l’uniforme i
material reglamentari, excepte en els casos que preveu la
legislació vigent o els que siguin autoritzats per la prefectura del
cos, per assistir a les accions formatives relacionades amb la
funció policial convocades per les administracions públiques i
als actes institucionals.

Article 27
Mitjans tècnics

Les característiques dels mitjans tècnics i defensius que han
d’utilitzar les policies locals han de ser homogènies en tota la
comunitat autònoma de les Illes Balears. El Govern de les Illes
Balears pot dictar normes encaminades a aconseguir aquesta
homogeneïtzació. Els signes externs de distinció i identificació
han ser iguals per a tots i s’han de complementar amb els propis
de cada ajuntament.

TÍTOL V
FORMACIÓ, SELECCIÓ, MOBILITAT, 

PERMUTA I REINGRÉS

Capítol I
Formació

Article 28
Funció formativa

1. D’acord amb l’article 3 d’aquesta llei, correspon a la
conselleria competent en matèria de coordinació de policies
locals, mitjançant l’Escola Balear d’Administració Pública,
l’exercici de les competències relacionades amb la formació
dels membres dels cossos de policia local per assegurar-ne
l’homogeneïtzació i la coordinació, a més d’altres que tengui
atribuïdes.

2. L’Escola Balear d’Administració Pública ha de desenvolupar
un pla de carrera professional que prevegi, d’acord amb les
exigències de l’ordenació general del sistema educatiu, la
possibilitat que els cursos que imparteix es convalidin amb les
titulacions acadèmiques exigides per accedir a cada una de les
categories dels cossos de policia local. Així mateix, ha de
promoure la colAlaboració institucional de les universitats, del
poder judicial, del ministeri fiscal, de la resta de forces i cossos
de seguretat i d’altres institucions, centres o establiments que
interessin per a les finalitats esmentades.

3. La superació dels cursos impartits per l’Escola Balear
d’Administració Pública que s’estableixin com a preceptius per
accedir a les diferents escales i categories de la policia local
constitueix, juntament amb el període de pràctiques, un requisit
necessari per accedir a les diferents categories dels cossos de
policia local. Reglamentàriament s’ha d’establir l’equivalència
dels cursos impartits per altres administracions per als membres
de la resta de forces i cossos de seguretat.

4. El Govern de les Illes Balears, per a la formació dels alumnes
de l’Escola Balear d’Administració Pública, pot establir beques,
ajudes econòmiques o bonificacions de les taxes per a la
participació en cursos.

Article 29
Formació externa

1. Els ajuntaments poden dur a terme, directament, mitjançant
les seves escoles de formació, per mitjà de convenis amb altres
entitats o a través d’entitats supramunicipals com les
mancomunitats o la federació d’entitats locals, cursos per als
funcionaris dels seus propis cossos de policia o dels policies en
els ajuntaments que no tenguin constituït cos de policia local,
quan responguin a necessitats formatives no ateses per l’Escola
Balear d’Administració Pública, sempre que no es tracti dels
cursos que s’estableixin com a preceptius per accedir a les
diferents escales i categories de la policia local, i en tot cas sota
la seva coordinació, per assegurar l’aprofitament de les accions
que s’organitzin.

2. Els diplomes o certificats de cursos i activitats formatives
impartits per les escoles de formació de les policies locals, els
cursos que tenguin la condició de concertats o homologats per
l’Escola Balear d’Administració Pública, els cursos d’interès
policial manifest superats en universitats en l’àmbit de la Unió
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Europea o en altres administracions públiques de l’Estat
espanyol amb centres de formació acreditats i els plans de
formació contínua tenen validesa als efectes d’accés, promoció
i mobilitat en els cossos de policia local o a la categoria de
policia en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia
local. 

3. Reglamentàriament, s’han d’establir els criteris
d’homologació, si escau, i els reconeixements d’aquestes
activitats formatives, segons l’adequació dels continguts, la
durada i els requisits d’accés a les directrius que estableix
l’Escola Balear d’Administració Pública per als seus cursos.

4. El conseller o la consellera competent en matèria de
coordinació de policies locals ha d’establir una comissió de
valoració de totes aquestes accions formatives, d’acord amb la
normativa vigent.

5. Pel que fa a la formació en línia i a distància no reglada,
només pot ser acceptada com a requisit o valorada dins un
procediment de selecció la que hagi estat impartida i
homologada per l’Escola Balear d’Administració Pública o les
universitats de l’àmbit de la Unió Europea i l’efectuada dins els
plans de formació contínua.

6. L’apartat anterior respecte de la formació en línea i a
distància no reglada serà d’aplicació a partir de l’entrada en
vigor de la present llei; per tant, els cursos realitzats amb
anterioritat en matèria policial sí seran valorats i els serà
d’aplicació l’annex 1 del Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament marc de mesures urgents de les policies
locals de les Illes Balears.

Capítol II
Selecció

Article 30
Distribució de competències

1. Correspon als ajuntaments la competència per a la selecció de
nou ingrés, la promoció i la mobilitat del personal dels cossos
de policia local i dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local, d’acord amb les previsions de les
respectives ofertes anuals d’ocupació pública.

2. Corresponen al Govern de les Illes Balears les competències
sobre la formació de la capacitació professional per complir les
tasques pròpies dels cossos de policia local i dels policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local; la
determinació de les bases i els programes mínims a què s’han
d’ajustar les convocatòries que aprovin els ajuntaments per als
processos selectius d’accés, la provisió de llocs de treball i la
promoció, així com la coordinació de la mobilitat entre els
diversos cossos de policia local o entre els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local.

3. Els ajuntaments poden encomanar al Govern de les Illes
Balears la convocatòria i la realització dels processos selectius.

4. La comunitat autònoma de les Illes Balears ha de participar
en els tribunals i les comissions de tots els processos de selecció
i promoció de les diferents categories dels cossos de policia
local i dels policies en els ajuntaments que no hagin constituït
cos de policia local.

5. Per assegurar la millora de les condicions de seguretat pública
en l’àmbit territorial de les Illes Balears i per les seves especials
circumstàncies socioeconòmiques, els ajuntaments han
d’incloure en les seves ofertes anuals d’ocupació pública totes
les places vacants i dotades pressupostàriament dels cossos de
policia local o dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local previstes en les corresponents
plantilles o relacions de llocs de treball. Les places vacants i
dotades s’han de proveir interinament d’acord amb l’article 41
d’aquesta llei fins que es cobreixin amb funcionaris de carrera.

Article 31
Sistemes d’accés

1. Els sistemes d’accés a les diferents categories dels cossos de
policia local i dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local són el torn lliure i la promoció,
amb les variants interna i externa.

2. La promoció interna en els cossos de la policia local és el
sistema d’accés que permet accedir a la categoria
immediatament superior a l’exercida com a funcionari de
carrera en el mateix cos de policia local.

3. La promoció externa en els cossos de la policia local és el
sistema d’accés que permet accedir a la categoria
immediatament superior d’un cos de policia local de les Illes
Balears diferent d’aquell al qual pertany el funcionari de
carrera, o bé fins a dues categories superiors si es tracta de
funcionaris de carrera del mateix cos de policia local. Igualment
poden accedir per promoció externa els funcionaris de carrera
de la categoria de policia dels ajuntaments que no tenguin cos
de policia local a la categoria d’oficial dels ajuntaments que
tenguin cossos de policia local.

4. Quan l’ajuntament ofereixi un nombre de places per ser
cobertes per promoció, té les opcions següents:

a) Pot determinar que aquestes places s’hagin de cobrir
solament per promoció interna.

b) Pot determinar que les places s’hagin de cobrir solament
per promoció externa.

c) Pot determinar que un nombre de places s’hagi de cobrir
per promoció interna i un altre nombre per promoció externa.

5. Els sistemes d’accés a les diferents categories són els
següents:

a) S’accedeix a la categoria de policia o de policia en els
ajuntaments que no tenguin constituït cos de policia local pel
sistema de torn lliure.

b) S’accedeix a les categories d’oficial, de subinspector o
subinspectora i d’inspector o d’inspectora pels sistemes de
promoció, amb les dues variants.

c) S’accedeix a les categories de l’escala tècnica pel sistema
de torn lliure o pels sistemes de promoció en les dues variants.
Per accedir pel sistema de torn lliure s’ha de tenir la condició de
funcionari d’un cos de policia local o de funcionari de policia
d’un ajuntament que no tengui cos de policia.
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Article 32
Requisits per a l’accés

1. Per poder participar en els processos selectius d’accés a les
categories dels cossos de policia local o a les places de policies
en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local
és necessari reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir devuit anys complerts.
c) Posseir el títol acadèmic o equivalent per al grup al qual

pertany la plaça convocada d’acord amb la Llei bàsica de
l’Estat.

d) Haver superat el curs de capacitació corresponent a la
categoria a la qual s’accedeix, tret que es tracti d’accés a
qualsevol de les categories de l’escala tècnica, amb les
excepcions que preveu l’article 34.4 d’aquesta llei.

e) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que
impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions,
en relació amb el quadre d’exclusions que reglamentàriament es
determini, en els supòsits d’accés pel torn lliure. En els supòsits
d’accés per promoció és un requisit no patir cap malaltia o
defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el
desenvolupament correcte de les funcions.

f) No haver estat separat del servei de l’administració local,
autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la
funció pública.

g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
h) Posseir els permisos de conducció de les classes que

reglamentàriament es determinin.
i) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les,

mitjançant una declaració jurada.
j) Acreditar, si escau, el coneixement de la llengua catalana

del nivell que determini la legislació vigent.

2. Per ser nomenat funcionari interí en la categoria de policia
local és necessari haver superat la part teòrica del curs de
formació bàsica de l’Escola Balear d’Administració Pública, en
la forma que es determini reglamentàriament, i complir la resta
de requisits que preveu aquest article. En cas que, una vegada
que s’hagi pres possessió de la vacant com a interí, es donin una
o diverses causes d’exclusió es podrà revocar el nomenament.

Article 33
Requisits per a la promoció

Per a la promoció, a més dels que preveu la legislació bàsica
per accedir a la funció pública, els aspirants han de complir, en
el moment que s’acabi el termini per solAlicitar la participació en
els processos selectius, els requisits següents:

a) Tenir la condició de funcionari de carrera en algun dels
cossos de policia local de les Illes Balears i tenir una antiguitat
de dos anys de servei actiu en la categoria des de la qual es
pretén promocionar si es pretén promocionar a la categoria
immediatament superior, o de quatre si es pretén promocionar
a dues categories superiors. En el cas de la promoció externa,
l’antiguitat exigida és de quatre anys de servei actiu en la
categoria des de la qual es pretén promocionar.

b) Haver superat el programa de capacitació corresponent a
la categoria a la qual s’accedeix. S’exceptua per a l’accés a
l’escala tècnica, que en el supòsit de no acreditar-ho disposaran
d’un termini de dos anys per fer-ho, o fins a la convocatòria i el
desenvolupament per part de l’Escola Balear d’Administració
Pública d’un curs de capacitació corresponent a la categoria, si
aquest és posterior al termini assenyalat abans.

c) En cas de la promoció externa, a més, mancar més de cinc
anys per passar a la situació de segona activitat per raó d’edat
pel que fa a l’escala bàsica i més de tres anys per a les escales
executiva i tècnica.

Article 34
Sistemes de selecció

1. El sistema de selecció per a l’accés a les diferents categories
dels cossos de policia local i dels policies en els ajuntaments
que no hagin constituït cos de policia local, tant pel torn lliure
com per la promoció, és el de concurs oposició.

2. L’Escola Balear d’Administració Pública ha d’assegurar un
sistema d’homologació dels títols de capacitació per accedir a
les diferents categories dels cossos de policia local i als llocs de
policia en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia
local, expedits per altres escoles públiques de seguretat, sempre
que siguin compatibles amb els de l’Escola Balear quant a
continguts i durada i que en aquesta comunitat autònoma hi hagi
un dret recíproc d’accés als processos de selecció, a l’efecte de
permetre la participació de les persones interessades en els
processos selectius.

3. Els procediments selectius s’han de completar amb un
període de pràctiques que tindrà el contingut que determini
cadascun dels ajuntaments, amb una durada màxima de sis
mesos i mínima de tres per al cas de la categoria de policia local
i per als policies locals dels ajuntaments que no hagin constituït
cos de policia local i d’una durada màxima d’un any i mínima
de sis mesos per a la categoria d’oficial, l’escala executiva i
l’escala tècnica.

4. Els aspirants a qualsevol de les categories de l’escala tècnica
poden obtenir l’habilitació de capacitació amb posterioritat a la
presa de possessió.

Capítol III
Provisió de llocs de treball

Article 35
Sistemes de provisió de llocs de treball

1. Els llocs de treball de les diferents categories s’han de proveir
ordinàriament pels sistemes de concurs o per lliure designació,
mitjançant convocatòria pública.

2. Els sistemes de provisió s’han de convocar per a la provisió
de llocs de treball d’acord amb les necessitats del servei.

Article 36
Regles generals del concurs

1. El concurs és el sistema normal de provisió de llocs de treball
i consisteix en la comprovació i valoració dels mèrits i, si escau,
les capacitats, els coneixements o les aptituds que determini la
convocatòria, d’acord amb el barem establert.

2. El concurs pot ser concurs de mèrits o concurs específic.
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Article 37
Concurs de mèrits

1. El concurs de mèrits és el sistema de provisió de llocs de
treball genèrics, tot i que també pot utilitzar-se per proveir llocs
de treball singularitzats, quan així ho prevegi la relació de llocs
de treball.

2. Les convocatòries s’han de fer, almenys, amb una periodicitat
biennal.

Article 38
Concurs singularitzat

1. El concurs singularitzat és el sistema de provisió dels llocs de
treball singularitzats corresponents a les especialitats.

2. El concurs singularitzat consisteix en la comprovació i la
valoració dels mèrits i les capacitats, els coneixements i les
aptituds determinats en cada convocatòria, relacionats amb el
lloc de treball convocat.

3. A més dels mèrits generals, la convocatòria ha de recollir la
valoració de mèrits específics relacionats amb el lloc de treball
convocat.

4. Per a la valoració de les capacitats, els coneixements o les
aptituds, la convocatòria pot incloure la realització de proves de
caràcter pràctic, memòries, entrevistes i tests professionals,
valoració d’informes d’avaluació, tests psicotècnics o altres
sistemes similars.

Article 39
Lliure designació

La lliure designació és un sistema de provisió dels llocs de
feina excepcional, per als casos que impliquin una elevada
responsabilitat o requereixin una confiança personal per exercir
les seves funcions, com és el cas de la prefectura del cos.

Article 40
Provisió de llocs per causes estacionals i extraordinàries

Els municipis que per circumstàncies especials o per causes
extraordinàries tenguin sobrecàrrega de serveis policials en
determinades èpoques de l’any i que no requereixin augment
permanent de plantilla dels seus cossos de policia local o dels
llocs de treball de policia en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local, poden reforçar-la per mitjà
d’acords amb altres municipis a fi que els seus membres puguin
actuar en el terme municipal dels solAlicitants, per un temps
determinat i en règim de comissió de serveis.

Article 41
Funcionaris interins

1. Per ser nomenat funcionari interí s’ha de formar part de la
borsa de treball de la qual disposi l’ajuntament. En el cas que la
borsa s’hagi exhaurit o tengui una antiguitat superior a dos anys,
l’ajuntament podrà convocar-ne una de nova o bé acudir a la
borsa de la conselleria competent en matèria de coordinació de
policies locals, si n’hi havia.

2. Per formar part d’una borsa de treball dels diversos cossos de
policia local o policia en els ajuntaments que no hagin constituït
cos de policia local s’ha d’haver superat la part teòrica del curs
pertinent de formació bàsica per a policia local de l’Escola
Balear d’Administració Pública, d’acord amb els requisits que
s’estableixin reglamentàriament, i complir els requisits
establerts en els sistemes de selecció.

3. En cas que els aspirants de l’apartat primer compleixin la
condició de funcionaris de carrera de la policia local en la
mateixa administració, poden ser nomenats temporalment en
situació de comissió de serveis, malgrat impliqui canvi al grup
o escala immediatament superior.

4. Els aspirants que formin part de la borsa de treball de
l’ajuntament una vegada transcorreguts dos o més anys
d’antiguitat de l’esmentada borsa, sempre que siguin titulars
d’una plaça de policia local, es podran nomenar en situació de
comissió de serveis per un temps màxim d’un any a la plaça
vacant destinada a cobrir per la borsa esmentada. Així mateix,
l’ajuntament iniciarà procés selectiu per cobrir la vacant de
manera definitiva en el termini màxim de dos mesos.

Capítol IV
Mobilitat

Article 42
Règim aplicable

1. Els membres dels cossos de policia local poden participar en
els processos de provisió de places vacants de la seva mateixa
categoria en altres cossos de policia local de les Illes Balears, o
en altres plantilles de policia en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local en la forma que es determini per
reglament. Igualment, els funcionaris de carrera amb la
categoria de policia dels ajuntaments que no tenguin cos de
policia local poden participar en els processos de provisió de
places vacants de la seva mateixa categoria dels ajuntaments
amb cos de policia local.

2. S’ha d’utilitzar el procediment de concurs per a la mobilitat
en totes les categories, excepte per a l’escala tècnica, que pot ser
per concurs de mèrits o concurs específic.

3. Per garantir la mobilitat en condicions equivalents, els
ajuntaments han de determinar en les convocatòries els llocs
reservats per a la mobilitat i han d’assenyalar els mèrits que
s’han de considerar en el concurs de provisió de llocs de treball
per mobilitat, tant els que determinarà reglamentàriament la
conselleria competent en la matèria i que comprendran uns
criteris bàsics comuns, com altres de lliure consideració per
cada ajuntament. En tot cas, aquest sistema de mobilitat sempre
ha d’incloure com a requisit una prova psicomèdica per
determinar la idoneïtat de l’aspirant al nou lloc de treball en els
termes que s’estableixin reglamentàriament.

Article 43
Requisits per a la mobilitat

A més dels que preveu la legislació bàsica per accedir a la
funció pública, els aspirants han de complir, en el moment que
s’acabi el termini per solAlicitar la participació en els processos
de mobilitat, els requisits següents:

a) Tenir la condició de funcionari de carrera en algun dels
cossos de policia local de les Illes Balears o en les plantilles dels
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ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local i no
trobar-se en la situació administrativa de suspensió de funcions.

b) Haver estat com a mínim tres anys en situació de servei
actiu en la mateixa categoria com a funcionari de carrera en
l’ajuntament de procedència.

c) Mancar més de cinc anys per passar a la situació de
segona activitat per raó d’edat.

Capítol V
Permuta

Article 44
Requisits per permutar

1. Els batles, amb l’informe previ dels caps respectius, poden
autoritzar la permuta de destinacions entre els membres dels
cossos de policia local o entre policies en els ajuntaments que
no hagin constituït cos de policia local en actiu que serveixin en
diferents corporacions locals, sempre que compleixin els
requisits següents:

a) Que ambdós siguin funcionaris de carrera.
b) Que pertanyin a la mateixa categoria i grup de titulació.
c) Que tenguin cinc anys ininterromputs de servei actiu i

amb un nombre d’anys de servei que no difereixi entre un i altre
en més de cinc anys.

d) Que faltin com a mínim cinc anys per complir l’edat per
passar a la situació de segona activitat per raó d’edat.

e) Que no es produeixi la jubilació voluntària i anticipada o
l’excedència voluntària que regula la legislació bàsica i la
legislació de la comunitat autònoma en matèria de funció
pública d’algun dels permutants en els dos anys següents a la
data de la permuta. En aquest cas, qualsevol de les dues
corporacions afectades pot anulAlar la permuta mitjançant el
procediment que reglamentàriament s’estableixi.

f) Que cap dels solAlicitants no tengui incoat un expedient
disciplinari o no compleixi una sanció.

2. No es podrà solAlicitar una nova permuta per part de cap dels
permutants fins que no hagin transcorregut cinc anys des de
l’anterior.

Capítol VI
Reingrés al servei actiu

Article 45
Reingrés al servei actiu

1. Quan un funcionari de carrera demani el retorn al servei actiu
per trobar-se en la situació administrativa de serveis especials
o serveis en altres administracions públiques, haurà d’acreditar
que compleix el requisit e) de l’article 32 d’aquesta llei. En el
cas que pateixi malalties o defectes físics, però que permetin la
concessió de la segona activitat per causes psicomèdiques,
l’interessat podrà solAlicitar la reincorporació al servei actiu i
passar a la segona activitat.

2. Quan un funcionari de carrera demani el retorn al servei actiu
per trobar-se en la situació administrativa d’excedència, haurà
d’acreditar que compleix els requisits c), e), f), g), h) i j) de
l’article 32 d’aquesta llei. Si l’excedència ha estat per
desenvolupar tasques fora de l’Administració i superior a l’any,
haurà de fer un reciclatge d’acord amb la categoria a la qual
pretén retornar, una vegada reincorporat de forma activa, en el
termini d’un any.

3. Quan un funcionari de carrera demani el retorn al servei actiu
per trobar-se en la situació administrativa de suspensió de
funcions, haurà d’acreditar que compleix els requisits c), e), f),
g), h) i, si escau, j) de l’article 32 d’aquesta llei. Si la suspensió
ha estat superior a sis mesos, haurà de fer un reciclatge sobre
normativa actualitzada d’acord amb la categoria que ocupa,
abans de poder-se reincorporar de forma activa. Si ha estat
superior a dos anys, haurà de superar una avaluació de
continguts bàsics de la categoria a la qual es pretén retornar.

TÍTOL VI
RÈGIM ESTATUTARI

Capítol I
Principis generals

Article 46
Règim jurídic

Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local, en la
seva condició d’agents de l’autoritat, han de tenir la condició de
funcionaris. Per nomenar-los és necessari disposar de la
formació de capacitació adequada i haver superat els processos
selectius que corresponguin.

Article 47
Drets colAlectius

Es garanteix l’exercici dels drets sindicals a tots els efectius
de les policies locals en els termes que determini la legislació
vigent i, en particular, poden afiliar-se a partits polítics,
sindicats i associacions professionals o d’altra índole, sense que
aquest motiu pugui ser causa de discriminació.

Article 48
Drets individuals

En la seva condició de funcionaris, els membres dels cossos
de policia local i els policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local tenen els drets que els atribueix la
legislació vigent en matèria de règim local, els que conté la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat,
els derivats del seu règim estatutari i d’aquesta llei i, en
especial, els següents:

a) A una formació professional adequada, que es configura
també com un deure per al funcionari.

b) A una promoció professional adequada.
c) Al vestuari i l’equip adequat al lloc de treball que ocupen,

que ha de proporcionar la corporació local respectiva. Qui presti
serveis sense fer ús de l’uniforme reglamentari tindrà dret a una
indemnització substitutòria per aquest concepte.

d) A les prestacions socials i sanitàries previstes per a la
resta dels funcionaris de l’administració local.

e) Quan siguin inculpats judicialment per actes derivats del
compliment de les funcions que tenen encomanades,
l’ajuntament respectiu haurà de:

• Assumir-ne la defensa i representació davant els jutjats
i tribunals mitjançant els lletrats o lletrades i també
procuradors o procuradores, quan aquests siguin preceptius,
que a aquest efecte designi, i encarregar-se del pagament
dels honoraris, si escau.
• Prestar les fiances que s’assenyalin.
• Assumir les costes processals i indemnitzacions de
responsabilitat civil que corresponguin.
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f) En les seves compareixences davant l’autoritat judicial
derivades d’actes de servei, els membres de les policies locals
o els policies dels ajuntaments que no hagin constituït cos de
policia local han de ser assistits per un lletrat o una lletrada dels
serveis municipals o al servei de l’ajuntament, en els casos en
què ho decideixi el mateix ajuntament o ho solAlicitin els
policies objecte de la compareixença.

g) A una protecció adequada de la salut física i psíquica.
h) A exposar, a través de la via jeràrquica, verbalment o per

escrit, i sempre fent ús d’un llenguatge i expressions no
ofensius, suggeriments relacionats amb el funcionament del
servei, l’horari o les tasques, com també qualsevol altra petició
que considerin adequada.

i) A percebre una indemnització, que ha de fixar
l’ajuntament en els casos en què els sigui retirat el permís de
conduir amb motiu d’accidents produïts per causa del servei.

j) A passar a la situació de segona activitat, en les
condicions que preveu aquesta llei.

Article 49
Incompatibilitats

Els policies locals tenen incompatibilitat per a l’exercici de
qualsevol activitat pública o privada, llevat de les que exceptua
expressament la legislació estatal sobre incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.

Article 50
Interdicció del dret de vaga

De conformitat amb el que preveu la legislació estatal
vigent, els policies locals tenen prohibit l’exercici del dret de
vaga i de qualsevol altra acció substitutiva o concertada que
pugui alterar el funcionament normal dels serveis.

Article 51
Retribucions

1. Els membres dels cossos de policies locals i els policies en
els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local, per
complir les seves funcions, han de percebre unes retribucions
justes i adequades al seu nivell de formació, dedicació,
incompatibilitat i especial risc, com també en consideració a
l’especificitat dels seus horaris i estructura. La conselleria
competent en matèria de coordinació de policies locals ha de
promoure l’homogeneïtzació dels conceptes retributius dels
diferents cossos.

2. Les retribucions bàsiques s’han de fixar de conformitat amb
el que preveu la normativa bàsica estatal.

3. Les retribucions complementàries que fixi cada ajuntament
dins els límits que estableix la legislació vigent, una vegada
negociades amb els sindicats, han d’establir i quantificar les
peculiaritats de les diferents categories professionals i
l’especificitat dels llocs de treball.

Article 52
Premis i distincions

1. Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local que es
distingeixin notòriament en l’exercici de les seves funcions
poden ser condecorats amb la Medalla al Mèrit de la Policia
Local de les Illes Balears. El procediment per concedir-la, que
correspon a la conselleria competent en matèria de coordinació
de policies locals, i els beneficis que se’n derivin per a la
persona condecorada s’han de determinar per reglament.

2. Cada ajuntament pot regular l’atorgament d’altres premis i
distincions en els termes que consideri oportuns, sempre que
responguin a criteris d’igualtat, mèrit i objectivitat.

3. Els honors i les distincions han de figurar en el Registre de
policies locals que preveu aquesta llei, amb l’informe previ
sobre la idoneïtat, i han de ser valorats com a mèrits en els
concursos de selecció i provisió de llocs de treball.

Article 53
Prestació del servei

1. Correspon als ajuntaments determinar el règim de prestació
del servei dels membres dels cossos de policia local i dels
policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de
policia local, de manera que permetin combinar les exigències
pròpies de l’especificitat del servei policial amb el règim de
descans i permisos individuals.

2. Correspon als batles determinar motivadament les
circumstàncies especials d’urgència i necessitat que permetin
suspendre temporalment el règim de descans i els permisos
prèviament establerts.

3. En el cas d’embaràs de les funcionàries dels cossos de policia
local o de funcionàries policies dels ajuntaments que no tenguin
constituït cos de policia local, els serà d’aplicació el que disposa
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs
laborals, en matèria de protecció de la maternitat.

4. L’establiment de la jornada, l’horari, els descansos i la resta
de condicions de treball han de ser objecte de negociació amb
els representants sindicals, en els termes que preveu la legislació
vigent.

Article 54
Deures

Sens perjudici del que estableix la Llei Orgànica 2/1986, de
13 de març, de forces i cossos de seguretat, a més dels que els
corresponen per la seva condició de funcionaris de
l’administració local, els membres dels cossos de policia local
i els policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de
policia local han de complir els deures que preveu aquesta llei
i, en particular, els següents:

a) Actuar amb la dignitat i la integritat inherents a l’exercici
de la seva funció.

b) Obeir i executar les ordres dels seus superiors jeràrquics,
sempre que no constitueixin un ilAlícit penal o siguin contràries
a l’ordenament jurídic.

c) Dur a terme les seves funcions amb la dedicació deguda
i intervenir, en tot temps i lloc, estiguin o no de servei, en
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defensa de la legalitat i la seguretat ciutadana i per evitar
qualsevol tipus de delicte o falta.

d) Observar una conducta ajustada a la dignitat de la
professió, tractant amb respecte els ciutadans.

e) Saludar reglamentàriament les autoritats locals,
autonòmiques i estatals, els símbols i himnes oficials en actes de
caràcter oficial, com també qualsevol ciutadà al qual s’adrecin.

f) Presentar-se en perfecte estat d’uniformitat i neteja
personal i mantenir en bon estat de conservació tant el vestuari
com els equips que els siguin entregats o encomanats per a ús o
custòdia.

g) Complir íntegrament la jornada de treball, excepte en els
casos reglamentàriament prevists o per causes excepcionals
degudament justificades, en què han de comunicar-ho
prèviament al seu superior jeràrquic i, si això no era possible, en
el menor temps possible després d’abandonar el servei.

h) Donar suport als seus companys i a la resta de membres
de les forces i cossos de seguretat quan siguin requerits o quan
sigui necessari que intervinguin.

i) Informar els detinguts dels seus drets.
j) No utilitzar l’arma, excepte en els casos i en la forma que

preveu la normativa aplicable.
k) Abstenir-se de consumir begudes alcohòliques o drogues

tòxiques o estupefaents durant la prestació del servei, com
també incorporar-se al servei sota la seva influència.

l) Mantenir en el servei una actitud de vigilància activa i
informar els seus superiors de les incidències que es produeixin.

m) En la realització dels serveis, el de més categoria ha
d’assumir la iniciativa i la responsabilitat d’aquests. En cas
d’igualtat de categoria, ha d’assumir la iniciativa i la
responsabilitat el de més antiguitat, tret que la persona a qui
correspongui efectuï la designació expressament.

n) Respectar el dret dels ciutadans a adreçar-se’ls en
qualsevol de les llengües oficials de les Illes Balears.

Capítol II
La segona activitat

Article 55
Concepte i característiques

1. La segona activitat és la modalitat de la situació
administrativa de servei actiu dels funcionaris dels cossos de
policia local o dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local que té per objecte fonamental
garantir una adequada aptitud psicofísica per prestar els serveis
amb eficàcia.

2. Es roman en segona activitat fins que es passi a la jubilació
o a una altra situació, que no pot ser la de servei actiu, tret que
s’hagi passat a la situació de segona activitat per insuficiència
de les aptituds psicofísiques.

3. Quan es passi a la situació de segona activitat per raons
d’edat o a petició de la persona interessada serà sense
destinació. Quan la causa del pas a la segona activitat sigui la
insuficiència de les aptituds psicofísiques, l’informe mèdic
preceptiu determinarà si és amb destinació o, excepcionalment,
sense destinació.

4. L’exercici de la segona activitat amb destinació s’ha de dur
a terme en els llocs de treball que l’ajuntament ha de reservar
amb aquesta finalitat en les seves plantilles o relacions de llocs
de treball, les quals han de ser modificades anualment en
consideració a les previsions de passar a la segona activitat dels

seus efectius. Aquests llocs poden estar ubicats en les àrees
orgàniques relacionades amb seguretat i policia o en qualsevol
altra, sempre que corresponguin a funcions i comeses
relacionades amb el grup de titulació al qual pertanyin els
funcionaris afectats.

5. Els funcionaris declarats en segona activitat sense destinació
queden, fins que arribin a l’edat de jubilació, a disposició del
batle o la batlessa per dur a terme les funcions policials que
se’ls puguin encomanar quan ho requereixin raons
extraordinàries del servei i mentre aquestes raons persisteixin.
En aquest cas han de percebre les retribucions corresponents al
personal en servei actiu.

6. En la situació de segona activitat es manté la categoria que es
posseïa en el moment de produir-se el pas a la segona activitat.

Article 56
Causes

Les causes per les quals es pot passar a la situació de segona
activitat són les següents:

a) El compliment de les edats que es determinen per a cada
escala en l’article 57 següent.

b) La petició de la persona interessada, en les condicions que
assenyala l’article 58 següent.

c) La insuficiència de les aptituds psicofísiques per
desenvolupar la funció policial, en els termes que preveu
l’article 59 següent.

Article 57
Per raó d’edat

El pas a la situació de segona activitat per raó d’edat es
produeix a solAlicitud de la persona interessada, sempre que
s’hagi estat en situació d’actiu i prestant serveis durant un
mínim de quinze anys, dels quals cinc han de ser
immediatament anteriors a la data de la petició, i en complir les
edats següents:

a) Escala tècnica: 62 anys. 
b) Escala executiva: 61 anys. 
c) Escala bàsica: 60 anys. 

Article 58
Per petició de la persona interessada

1. El pas a la situació de segona activitat, a petició de la persona
interessada, exigeix haver complit 35 anys efectius en situació
de servei actiu als cossos i forces de seguretat o a l’exèrcit
militar professional, serveis especials o situació d’excedència
forçosa.

2. També poden passar a aquesta situació els funcionaris de la
policia local que hagin complit 32 anys de servei efectiu, dels
quals quinze han d’haver estat de servei actiu al capdavant de la
prefectura del cos de l’ajuntament on solAlicitin el pas a la
segona activitat i sempre amb l’autorització de l’ajuntament.

3. Cada ajuntament ha de fixar, abans del dia 31 de desembre de
cada any, el nombre màxim de funcionaris del cos de policia
local, per categories, o dels policies en els ajuntaments que no
hagin constituït cos de policia local, que s’autoritza que passin
a la situació de segona activitat de manera voluntària durant
l’any següent, atenent els criteris d’edat dels peticionaris, les
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disponibilitats de personal i les necessitats del cos de policia
local de l’ajuntament.

Article 59
Per insuficiència de les aptituds psicofísiques

1. En qualsevol moment, els membres de les policies locals, per
malaltia o accident, quan les seves condicions físiques o
psíquiques així ho aconsellin i no siguin susceptibles de ser
declarats en situació d’invalidesa permanent absoluta, podran
passar a ocupar destinacions qualificades de segona activitat,
sempre que s’adeqüin a aquest article, amb la finalitat de
garantir la plena aptitud psicofísica de la persona, així com
l’eficàcia en el servei.

2. A aquest efecte s’ha de constituir un tribunal facultatiu amb
tres metges: un designat per l’ajuntament, un altre per la persona
interessada i el tercer per la conselleria competent en matèria de
salut. Aquest tribunal ha d’emetre un dictamen vinculant en què
indiqui la conveniència o no del fet de passar a la situació de
segona activitat, i ha d’indicar si és amb destinació o,
excepcionalment, sense, amb els possibles terminis de revisió,
si escau. Aquest dictamen s’ha d’elevar a l’òrgan municipal
competent perquè dicti una resolució motivada, contra la qual
es poden interposar els recursos oportuns. Als membres del
tribunal els és aplicable el que preveu en matèria de recusació
i abstenció la legislació reguladora del procediment
administratiu comú.

3. Es pot acordar, d’ofici o a solAlicitud de la persona
interessada, el reingrés al servei actiu, en el cas que hagin
desaparegut les causes que van motivar la disminució de
l’aptitud psicofísica o sensorial, amb el dictamen mèdic previ en
els termes de l’apartat anterior i amb l’informe en tot cas de la
prefectura del cos.

Article 60
Retribucions

1. En el cas que es passi a la situació de segona activitat sense
destinació s’ha de percebre el cent per cent de les retribucions
bàsiques i el percentatge de les retribucions complementàries
que s’assenyala a continuació:

60 anys fins a 61 anys menys un dia: 65%.
61 anys fins a 62 anys menys un dia: 72%.
62 anys fins a 63 anys menys un dia: 79%.
63 anys fins a 64 anys menys un dia: 86%.
64 anys fins a 65 anys menys un dia: 93%.

2. En el cas que es passi a la situació de segona activitat sense
destinació per causa de malaltia professional o accident de
treball s’ha de percebre el cent per cent de les retribucions
complementàries.

3. En el cas que es passi a la situació de segona activitat per
petició de la persona interessada, en el supòsit que preveu
l’article 58 anterior, s’ha de percebre el cent per cent de les
retribucions bàsiques i el 60% de les retribucions
complementàries.

4. Els funcionaris afectats pel fet de passar a la segona activitat
amb destinació han de percebre les retribucions pròpies del lloc
de treball efectivament desenvolupat, i se’ls han de garantir en
tot cas les corresponents al seu darrer lloc de treball, incloses les
actualitzacions, excepte el complement de productivitat.

5. En el cas que passi a la situació de segona activitat sense
destinació, per insuficiència de les aptituds psicofísiques, s’ha
de percebre el cent per cent de les retribucions bàsiques i el 65%
de les complementàries, llevat que sigui per causa de malaltia
professional o accident de treball; en aquest darrer cas es
percebrà el cent per cent de les retribucions complementàries.

Article 61
Règim disciplinari i d’incompatibilitat

1. Els funcionaris dels cossos de policia local o els policies en
els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local en
situació de segona activitat amb destinació estan subjectes al
mateix règim disciplinari i d’incompatibilitat que els funcionaris
de la policia local en actiu.

2. Els funcionaris dels cossos de policia local o els policies en
els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local en
situació de segona activitat sense destinació estan sotmesos al
règim general de la funció pública.

3. L’exercici d’activitats connexes amb les funcions
desenvolupades en els darrers dos anys immediatament anteriors
al pas a la situació de segona activitat ha de ser autoritzat pel
batle o la batlessa.

Capítol III
Jubilació

Article 62
Jubilació

La jubilació forçosa dels membres de la policia local o dels
policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de
policia local s’ha de declarar d’ofici quan el funcionari
compleixi 65 anys, en els termes que preveu la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, de cossos i forces de seguretat. En el cas
que es reguli la jubilació parcial anticipada per als funcionaris
públics s’ha de produir una adequació reglamentària per
compatibilitzar la segona activitat.
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TÍTOL VII
RÈGIM DISCIPLINARI

Capítol I
Principis generals

Article 63
Règim aplicable

1. El règim disciplinari dels membres dels cossos de policia
local i dels policies en els ajuntaments que no hagin constituït
cos de policia local de les Illes Balears s’ha d’ajustar al que
estableix la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat, i al que disposa aquesta llei.

2. Les normes reguladores del règim disciplinari del personal al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears són d’aplicació supletòria en tot el que no preveuen
aquesta llei i les disposicions reglamentàries que la despleguin.

3. Als funcionaris en pràctiques els és aplicable el que disposen
aquesta llei i la resta de normativa d’aplicació en matèria de
règim disciplinari per als funcionaris de carrera.

Article 64
Responsabilitat civil i penal

El règim disciplinari que estableix aquesta llei s’entén sens
perjudici de la responsabilitat civil o penal en què puguin
incórrer els funcionaris dels cossos de policia local i els policies
en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local,
que s’ha de fer efectiva en la forma legalment establerta.

Article 65
Comunicació d’infraccions

Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local tenen
l’obligació de comunicar per escrit al seu superior jeràrquic els
fets dels quals tenguin coneixement que considerin constitutius
de faltes greus i molt greus, excepte quan aquest sigui el
presumpte infractor; en aquest cas, la comunicació s’ha de fer
a l’immediatament superior al presumpte infractor.

Article 66
Extensió de la responsabilitat

1. Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local que
indueixin altres a cometre actes o tenir conductes constitutives
de falta disciplinària incorren en la mateixa responsabilitat;
també hi incorren els comandaments que les toleren.

2. Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local que
encobreixen les faltes molt greus i greus consumades incorren
en falta d’un grau inferior. S’entén per encobriment no donar
compte per escrit al superior jeràrquic, de forma immediata,
dels fets constitutius de falta molt greu o greu de les quals es
tengui coneixement.

Capítol II
Infraccions, sancions i potestat sancionadora

Secció 1a
Infraccions disciplinàries

Article 67
Faltes disciplinàries

Les faltes disciplinàries en què poden incórrer els membres
dels cossos de policia local i els policies en els ajuntaments que
no hagin constituït cos de policia local poden ser molt greus,
greus o lleus. 

Article 68
Faltes molt greus

Són faltes molt greus:
a) L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o

a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en l’exercici de les
seves funcions. 

b) Haver estat condemnat en virtut de sentència ferma per un
delicte dolós relacionat amb el servei o que causi greu perjudici
a l’administració o a les persones. 

c) L’abús d’atribucions que causi greu perjudici als
ciutadans, als subordinats, a l’Administració o a les entitats amb
personalitat jurídica.

d) La pràctica de tractes inhumans, degradants,
discriminatoris o vexatoris als ciutadans que es trobin sota
custòdia policial. 

e) La insubordinació individual o colAlectiva respecte de les
autoritats o comandaments de què depenen.

f) L’abandonament del servei, excepte si hi ha una causa de
força major que impedeixi comunicar-ho a un superior.

g) La publicació o la utilització indeguda de secrets oficials,
així declarats d’acord amb la legislació específica en aquesta
matèria. 

h) La violació del secret professional quan perjudiqui el
desenvolupament de la labor policial, qualsevol ciutadà o les
entitats amb personalitat jurídica.

i) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats
quan doni lloc a una situació d’incompatibilitat.

j) La participació en vagues, en accions substitutives
d’aquestes o en actuacions concertades amb la finalitat d’alterar
el normal funcionament dels serveis. 

k) La falta de colAlaboració manifesta amb altres membres
de les forces i cossos de seguretat, quan resulti greument
perjudicat el servei o se’n derivin conseqüències greus per a la
seguretat ciutadana. 

l) Embriagar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents
o substàncies psicotròpiques durant el servei o realitzar-lo en
estat d’embriaguesa o sota els efectes manifests dels productes
esmentats. 

m) La negativa injustificada a sotmetre’s a reconeixements
mèdics o a la prova d’alcoholèmia o de detecció de drogues
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques,
legítimament ordenades, amb la finalitat de constatar la
capacitat psicofísica per prestar servei. 

n) Tota actuació que suposi discriminació per raó d’origen
racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o
orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o
veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.
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o) L’assetjament sexual i el laboral, consistent aquest darrer
en la realització reiterada, en el marc d’una relació de servei,
d’actes d’assetjament psicològic o d’hostilitat.

p) L’obstaculització greu a l’exercici de les llibertats
públiques i drets sindicals.

q) Les infraccions tipificades com a molt greus en la
legislació sobre utilització de videocàmeres pels cossos de
policia local en llocs públics.

Article 69
Faltes greus

Són faltes greus:
a) La desconsideració greu amb els superiors, companys,

subordinats o ciutadans, en l’exercici de les seves funcions o
quan causin descrèdit notori a la institució policial.

b) La desobediència als superiors jeràrquics o als
responsables del servei amb motiu de les ordres o instruccions
legítimes d’aquests, excepte que constitueixin infracció greu de
l’ordenament jurídic.

c) L’omissió de l’obligació de donar compte per escrit a la
superioritat amb la diligència deguda de tot assumpte que per la
seva entitat requereixi el seu coneixement o urgent decisió. 

d) La falta de presentació o posada a disposició immediata
en la dependència de destinació en els supòsits d’alteració greu
de la seguretat ciutadana, quan així es disposi. 

e) La tercera falta injustificada d’assistència al servei en un
període de tres mesos quan els dos anteriors hagin estat
sancionats amb sanció ferma per falta lleu. 

f) No prestar servei, alAlegant suposada malaltia.
g) La manca de rendiment reiterada que ocasioni un

perjudici als ciutadans, a les entitats amb personalitat jurídica o
a l’eficiència dels serveis. 

h) L’abús d’atribucions quan no constitueixi falta molt greu.
i) L’emissió d’informes sobre assumptes de servei que,

sense faltar obertament a la veritat, la desnaturalitzin utilitzant
termes ambigus, que causin confusió o tendenciosos, o l’alterin
mitjançant inexactituds, quan causin perjudici a l’administració
o als ciutadans, sempre que el fet no constitueixi infracció molt
greu. 

j) La intervenció en un procediment administratiu quan
concorri alguna causa legal d’abstenció.

k) No portar en els actes de servei l’uniforme reglamentari,
quan sigui preceptiu el seu ús, els distintius de la categoria o el
càrrec, l’arma reglamentària o els mitjans de protecció o acció
que es determinin, tret d’autorització en contra.

l) Exhibir armes sense causa justificada, així com la seva
utilització en acte de servei o fora de servei, amb infracció de
les normes que en regulen l’ús. 

m) Donar lloc a l’extraviament, la pèrdua o la sostracció per
negligència inexcusable dels distintius d’identificació o de
l’arma reglamentària. 

n) Assistir d’uniforme a qualsevol manifestació o reunió
pública, tret que es tracti d’actes de servei o actes oficials per
als quals s’ha rebut autorització.

o) Causar, per negligència inexcusable, perjudicis greus en
la conservació dels locals, del material o de la resta d’elements
relacionats amb el servei o donar lloc a la pèrdua o sostracció
d’aquests.

p) Impedir, limitar o obstaculitzar als subordinats l’exercici
dels drets que tenguin reconeguts, sempre que no constitueixi
falta molt greu.

q) Embriagar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents
o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb
caràcter habitual o afectin la imatge del cos. S’entén que hi ha

habitualitat quan s’acreditin tres o més episodis d’embriagament
o consum de les dites substàncies en un període d’un any. 

r) La tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques, excepte quan es derivi d’actuacions pròpies del
servei. 

s) SolAlicitar i obtenir canvis de destinació mitjançant
qualsevol recompensa, ànim de lucre o falsejant les condicions
que els regulen.

t) Utilitzar per a usos no relacionats amb el servei o per a
aquest, o sense que hi hagi una causa justificada, mitjans o
recursos inherents a la funció policial, o autoritzar-ne la
utilització.

u) Les infraccions del que disposa la legislació vigent sobre
utilització de videocàmeres pels cossos i forces de seguretat en
llocs públics, quan no constitueixi falta molt greu. 

v) L’incompliment dels terminis o altres disposicions de
procediment en matèria d’incompatibilitats, quan no suposin
manteniment d’una situació d’incompatibilitat.

w) La violació del secret professional quan no perjudiqui el
desenvolupament de la labor policial, a les entitats amb
personalitat jurídica o a qualsevol ciutadà. 

x) La manca de colAlaboració manifesta amb altres membres
dels cossos i forces de seguretat, sempre que no es pugui
qualificar com a falta molt greu.

y) La infracció de deures o obligacions legals inherents al
càrrec o a la funció policial, quan es produeixin de forma greu
i manifesta. 

z) Ser condemnat en virtut de sentència ferma per delicte
dolós, sempre que no constitueixi infracció molt greu, o per una
falta dolosa quan la infracció penal estigui relacionada amb el
servei. 

aa) La no-prestació d’auxili amb urgència en fets o
circumstàncies en què sigui obligada la seva actuació, tret que
sigui constitutiu de delicte. 

ab) La infracció de les normes de prevenció de riscs laborals
que posin en greu risc la vida, la salut o la integritat física,
pròpia o dels seus companys o subordinats.

ac) La negativa reiterada a tramitar qualsevol solAlicitud,
reclamació o queixa relacionada amb el servei, sempre que no
constitueixi falta lleu. 

Article 70
Faltes lleus 

Són faltes lleus:
a) El retard o la negligència en el compliment de les

funcions i ordres rebudes. 
b) La incorrecció amb els ciutadans o amb altres membres

dels cossos i forces de seguretat, sempre que no mereixi una
qualificació més greu.

c) La falta d’assistència al servei que no constitueixi falta
més greu i l’incompliment de la jornada de treball, així com les
faltes repetides de puntualitat, en els trenta dies precedents. 

d) La descurança o el mal ús dels béns d’equipament i en la
conservació de les instalAlacions, els materials, els vehicles i
altres elements del servei, quan no mereixi una consideració
més greu.

e) La pèrdua o sostracció, per simple negligència, dels
distintius d’identificació, de l’arma reglamentària o d’altres
mitjans o recursos destinats a la funció policial.

f) L’exhibició dels distintius d’identificació sense causa
justificada.

g) El fet de prescindir del conducte reglamentari en formular
qualsevol solAlicitud o reclamació, excepte en el cas d’urgència
o impossibilitat física, com també la interrupció de la tramitació
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a la persona destinatària. Queden exceptuades del conducte
reglamentari les que formulen els representants de les
organitzacions sindicals en l’exercici de l’activitat sindical.

h) La descurança en la presentació i la neteja personal i
l’incompliment de les normes d’uniformitat.

i) L’absència injustificada de qualsevol servei, quan no
mereixi una consideració més greu.

j) L’omissió intencionada de salutació a un superior o la
infracció de les normes que la regulin.

k) La pràctica de qualsevol classe de joc d’atzar que es
dugui a terme durant la prestació del servei.

l) Ostentar insígnies, condecoracions o altres distintius,
sense autorització, quan no mereixi una consideració més greu.

m) Ser condemnat en virtut de sentència ferma per falta
dolosa quan la infracció penal causi perjudici a l’administració
o als administrats. 

Secció 2a
Sancions disciplinàries

Article 71
Sancions

 
1. Les sancions que es poden imposar per la comissió de faltes
molt greus són: 

a) La separació del servei o la revocació del nomenament
del personal funcionari interí.

b) La suspensió de funcions i la pèrdua de remuneracions
des de tres mesos i un dia fins a un màxim de sis anys.

2. Per faltes greus es pot imposar la sanció de suspensió de
funcions i pèrdua de remuneracions des de cinc dies fins a tres
mesos.

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió de faltes
lleus són: 

a) La suspensió de funcions i la pèrdua de la remuneració
d’un a quatre dies. 

b) L’advertència.

4. En els casos d’infraccions molt greus o greus es pot imposar
la sanció accessòria de canvi de destinació dins l’estructura de
cada cos quan es motivi adequadament i per un fet que hagi
afectat o pugui afectar el funcionament normal de les
destinacions.

Article 72
Criteris de gradació de sancions 

Per graduar la sanció i actuant sota el principi de
proporcionalitat, s’han de tenir en compte els criteris següents:

a) La intencionalitat.
b) La reincidència. Hi ha reincidència quan el funcionari, en

el moment de la comissió de la falta, ja ha estat sancionat amb
anterioritat en resolució ferma per una altra falta de més
gravetat o per dues d’igual o inferior gravetat i no han estat
cancelAlades. Als efectes de la reincidència, no s’han de
computar els antecedents disciplinaris cancelAlats o que hagin de
ser-ho.

c) L’historial professional, que, a aquests efectes, només es
pot valorar com a circumstància atenuant. 

d) La incidència sobre la seguretat ciutadana.
e) La pertorbació en el funcionament normal de

l’administració o dels serveis que li siguin encomanats. 

f) El grau d’afectació als principis de disciplina, jerarquia i
subordinació.

g) En el cas de l’article 68.b) y 68.z) s’ha de valorar
específicament la quantia o entitat de la pena imposada en virtut
de sentència ferma, així com la relació de la conducta delictiva
amb les funcions policials.

Secció 3a
Potestat sancionadora

Article 73 
Competència sancionadora

1. Correspon a l’òrgan competent de l’ajuntament incoar els
expedients disciplinaris i imposar les sancions per la comissió
de les faltes molt greus, greus i lleus als membres dels cossos de
policia local o als policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria de formació
de policies locals incoar i resoldre els expedients disciplinaris
que es puguin originar durant la realització dels cursos de
capacitació de les diferents categories a l’Escola Balear
d’Administració Pública.

Capítol III
Extinció i prescripció

Article 74 
Extinció de la responsabilitat 

1. La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel compliment de
la sanció, per la mort de la persona responsable i per la
prescripció de la falta o de la sanció.

2. Si durant la substanciació del procediment sancionador es
produeix la pèrdua o el cessament en la condició del funcionari
sotmès a l’expedient, s’ha de dictar una resolució en la qual,
amb invocació de la causa, s’ha de declarar extingit el
procediment sancionador, sens perjudici de la responsabilitat
civil o penal que es pugui exigir, i s’ha d’ordenar l’arxivament
de les actuacions, tret que per la part interessada s’insti a la
continuació del procediment o s’instrueixi per falta molt greu;
en aquest cas, s’ha de continuar fins a la seva resolució. També
s’han de deixar sense efecte les mesures cautelars adoptades en
relació amb el funcionari. 

Article 75 
Prescripció de les faltes 

1. Les faltes molt greus prescriuen als tres anys; les greus, als
dos anys; i les lleus, al mes.

2. El termini de prescripció es comença a comptar des que la
falta s’hagi comès, tret que aquesta derivi de fets que hagin estat
objecte de condemna per delicte dolós; en aquest cas, el termini
es començarà a comptar des de la data de la fermesa de la
sentència condemnatòria. 

3. La prescripció s’interromp per l’inici del procediment; a
aquests efectes, la resolució que disposi la iniciació ha de ser
degudament registrada i notificada al funcionari expedientat o
publicada, sempre que aquest no sigui localitzat. El termini de
prescripció es reprendrà si el procediment es paralitza durant
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més de sis mesos per causa no imputable al funcionari sotmès
a expedient.

4. Quan s’iniciï un procediment penal contra un funcionari dels
cossos de policia local o policies auxiliars, la prescripció de les
infraccions disciplinàries se suspendrà per la incoació del
procediment, encara que no s’hagi pres cap mesura
disciplinària. En aquests supòsits, el termini tornarà a computar
des de la data de la fermesa de la resolució judicial. 

Article 76
Prescripció de les sancions 

1. Les sancions molt greus prescriuen als tres anys; les greus, als
dos anys; i les lleus, al mes. El termini de prescripció de les
sancions es comença a comptar des de l’endemà del dia en què
esdevingui ferma.

2. En cas de concurrència de diferents sancions, el termini de
prescripció de les sancions fermes que estiguin pendents de
compliment es comença a comptar des de l’endemà del dia que
quedi extingida la sanció que la precedeix en l’ordre de
compliment assenyalat en el que s’ha esmentat, o, si escau, des
de la data en què s’hagi produït la inexecució de la sanció.

3. El compliment dels terminis de prescripció de la sanció
determina la cancelAlació de les anotacions corresponents en
l’expedient personal. Transcorregut el termini per a la
prescripció de la sanció, l’òrgan competent ho acordarà d’ofici
i ho notificarà als interessats. 

Capítol IV
Procediments disciplinaris

Secció 1a
Disposicions generals

Article 77 
Principis inspiradors del procediment

El procediment sancionador dels membres dels cossos de
policia local i dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local s’ha d’ajustar als principis de
legalitat, impuls d’ofici, imparcialitat, agilitat, eficàcia,
publicitat, contradicció, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat,
proporcionalitat i concurrència de sancions, i comprèn els drets
a la presumpció d’innocència, informació, defensa i audiència.

Article 78
Regles bàsiques procedimentals

1. Únicament es poden imposar sancions disciplinàries als
funcionaris dels cossos de policia local i policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local en virtut
d’un procediment disciplinari instruït a aquest efecte i amb
subjecció al que disposa aquesta llei. 

2. La iniciació d’un procediment penal contra funcionaris dels
cossos de policia local i policies en els ajuntaments que no
hagin constituït cos de policia local no impedeix la incoació de
procediments disciplinaris pels mateixos fets. No obstant això,
la seva resolució definitiva només es produirà quan la sentència
penal sigui ferma i la declaració de fets provats que contengui
vincularà l’administració.

3. Només podran recaure sancions penal i administrativa sobre
els mateixos fets quan no hi hagi identitat de fonament jurídic
i bé jurídic protegit. 

Article 79 
Inici del procediment i dret de defensa 

1. El procediment s’ha d’iniciar sempre d’ofici, per acord de
l’òrgan competent, a iniciativa pròpia, com a conseqüència
d’ordre superior, moció raonada dels subordinats o denúncia.

2. Els òrgans competents per imposar una sanció ho són també
per acordar la incoació del procediment corresponent. 

3. Si el procediment s’ha iniciat com a conseqüència d’una
denúncia, s’ha de comunicar al signant l’acord d’inici.
Igualment, se li ha de notificar l’arxivament de la denúncia, si
escau. 

4. Amb caràcter previ a l’inici del procediment, l’òrgan
competent per resoldre pot acordar la pràctica d’una informació
reservada per aclarir els fets i els presumptes responsables.
Aquesta informació reservada passarà a formar part de
l’expedient.

Article 80
Nomenament d’instructor i secretari 

1. En la resolució per la qual es disposa l’inici del procediment
s’ha de nomenar una persona instructora i una persona
secretària, que han de ser els encarregats de tramitar el
procediment.

2. El nomenament de la persona instructora en els procediments
disciplinaris per faltes molt greus o greus ha de recaure en una
persona inscrita en la borsa, que, a aquests efectes, gestiona la
direcció general competent en matèria de coordinació de
policies locals.

3. Pot ser nomenat secretari o secretària qualsevol funcionari o
funcionària de carrera de l’ajuntament al qual pertany el policia
local sotmès al procediment disciplinari.
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Article 81
Abstenció i recusació 

1. A la persona instructora i al secretari o secretària els seran
d’aplicació les normes sobre abstenció i recusació que
estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

2. El dret de recusació es pot exercitar des del moment en què
l’interessat tengui coneixement de qui són l’instructor i el
secretari. 

3. L’abstenció i la recusació s’han de plantejar davant l’òrgan
que va acordar el nomenament, el qual ha de resoldre en el
termini de tres dies. 

4. Contra les resolucions adoptades no és possible cap recurs,
sens perjudici de la possibilitat d’alAlegar la recusació en
interposar el recurs que correspongui contra l’acte que finalitza
definitivament el procediment.

Article 82 
Prova 

1. Els fets rellevants per a la decisió del procediment es poden
acreditar per qualsevol mitjà de prova admissible en dret. 

2. Quan es proposi una prova testifical, s’ha d’acompanyar amb
un plec de preguntes sobre les quals la persona instructora n’ha
de decidir la pertinença. La pràctica de la prova admesa s’ha de
notificar prèviament al funcionari o funcionària expedientat
indicant-li el lloc, la data i l’hora en què s’ha de dur a terme i se
l’ha d’assabentar del fet que hi pot assistir.

3. La persona instructora pot denegar d’ofici la pràctica de les
proves que no es concretin en els fets o que consideri
impertinents o inútils, denegació que s’ha de motivar i contra la
qual no es pot interposar cap recurs. 

4. Tots els organismes i dependències de les administracions
públiques estan obligats a facilitar a l’instructor els antecedents
i informes necessaris, com també els mitjans materials i humans
que necessiti per al desenvolupament del procediment, tret que
hi hagi un precepte legal que ho impedeixi.

Article 83 
Vista de l’expedient i còpia de les actuacions 

La persona instructora està obligada a donar vista al
funcionari sotmès a expedient, a petició d’aquest, de les
actuacions practicades en qualsevol moment del procediment i
ha de facilitar-li’n una còpia completa quan ho solAliciti. 

Article 84 
Informació de la concurrència d’altres infraccions
administratives o penals 

En qualsevol moment del procediment en què la persona
instructora apreciï que la presumpta infracció disciplinària pot
ser qualificada com a infracció administrativa d’una altra
naturalesa o com a infracció penal, ho ha de posar en
coneixement de l’òrgan que hagi ordenat la incoació per a la
seva comunicació a l’autoritat administrativa o judicial
competent o al ministeri fiscal.

Article 85 
Arxivament d’actuacions 

Si en qualsevol fase del procediment la persona instructora
dedueix la inexistència de responsabilitat disciplinària o de
proves adequades per fonamentar-la, ha de proposar una
resolució d’arxiu de les actuacions, amb expressió de les causes
que la motiven, per tal que l’òrgan que l’hagi incoat resolgui el
que pertoqui.

Si, iniciat el procediment, la persona instructora considera
que la falta ha prescrit, l’òrgan competent ha de resoldre la
conclusió del procediment, amb l’arxivament de les actuacions
i s’ha de notificar a les persones interessades l’acord o la
resolució adoptats.

Secció 2a
Procediment per faltes lleus

Article 86
Iniciació

1. Els òrgans competents per a la imposició de sancions per
faltes lleus poden acordar la pràctica de la informació reservada
prevista en l’apartat 4 de l’article 79 d’aquesta llei.

2. L’acord d’incoació d’un procediment sancionador per falta
lleu ha de contenir els fets que el motiven i el nomenament de
la persona instructora i del secretari o secretària, que se’ls ha de
notificar, els quals han de notificar l’acord al funcionari sotmès
a l’expedient, amb una còpia de les actuacions recollides en
l’expedient, i l’han de citar perquè comparegui per tal de ser oït
en declaració. 

3. En l’acte de compareixença, el funcionari o funcionària pot
alAlegar i presentar els documents i les justificacions que
consideri pertinents i proposar les proves que estimi necessàries
per a la seva defensa.

Article 87
Proposta i resolució 

1. Una vegada practicades les proves que la persona instructora
consideri oportunes, ha de formular una proposta de resolució
en la qual ha de fixar amb precisió els fets, la seva valoració
jurídica per tal de determinar, si escau, la falta comesa, la
responsabilitat del funcionari o la funcionària sotmès a
l’expedient i la sanció que s’ha d’imposar, i s’ha de notificar
l’expedient per tal que en el termini de deu dies pugui alAlegar
el que estimi oportú en defensa dels seus drets. Oït
l’expedientat, la proposta de resolució s’ha de trametre a l’òrgan
competent per resoldre.

2. En la resolució que posa fi al procediment disciplinari, s’ha
de determinar, amb tota precisió, la falta que es consideri que
s’ha comès, amb indicació del precepte que la tipifica, el
funcionari o la funcionària responsable i la sanció que s’imposa.

3. La resolució s’ha de notificar a la persona expedientada, amb
indicació del recurs o dels recursos que es poden interposar en
contra, l’òrgan davant el qual s’han d’interposar i el termini per
presentar-los. 

4. Si en qualsevol moment del procediment s’adverteix que els
fets poden ser constitutius de falta molt greu o greu, s’ha de
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posar en coneixement del batle o la batlessa en un termini de
quinze dies per tal que acordi el que sigui procedent.

Secció 3a
Procediment per faltes greus i molt greus 

Article 88 
Incoació 

L’òrgan competent per incoar un procediment disciplinari
per faltes greus o molt greus, abans de dictar la resolució d’inici
del procediment, pot acordar la pràctica de la informació
reservada que preveu l’apartat 4 de l’article 79 d’aquesta.

Article 89 
Mesures cautelars 

1. Iniciat el procediment penal o disciplinari, si hi ha elements
de judici suficients, el batle o la batlessa pot acordar,
preventivament, de forma motivada, les mesures cautelars
adequades per facilitar la tramitació de l’expedient i assegurar
l’eficàcia de la resolució que pugui recaure. 

2. Quan s’acordi preventivament la suspensió provisional de
funcions, s’ha de dur a terme amb els efectes que s’assenyalen
a continuació:

a) El funcionari o la funcionària en la situació de suspensió
provisional resta privat temporalment de l’exercici de les seves
funcions i dels drets inherents a la seva condició de funcionari,
sens perjudici del que disposen els apartats següents, i s’ha de
procedir a recollir els distintius del seu càrrec i l’arma o armes,
si escau. No obstant això, el batle o la batlessa podrà autoritzar
l’ús de l’arma quan circumstàncies excepcionals així ho
aconsellin.

b) El temps de suspensió provisional, com a conseqüència
d’un expedient disciplinari, per fets que no són objecte d’un
procediment penal no pot excedir de tres mesos en el supòsit de
faltes greus i de sis mesos en el supòsit de faltes molt greus,
excepte en els supòsits de paralització del procediment
imputable a l’interessat.

c) Si els fets que motiven l’expedient disciplinari donen lloc
també a un procediment penal, la suspensió provisional es
mantindrà durant tot el temps que duri la presó provisional o
altres mesures dictades pel jutge que determinin la
impossibilitat de dur a terme les funcions del seu lloc de treball.
En aquest cas, si la suspensió provisional excedeix de sis mesos
no suposarà pèrdua del lloc de treball. No obstant això, el batle
o la batlessa podrà acordar, excepcionalment, com a mesura
preventiva, la suspensió provisional dels funcionaris sotmesos
a procediment penal, si aquesta mesura no ha estat adoptada per
l’autoritat judicial i es podrà prolongar fins a la conclusió del
procediment penal. 

d) El funcionari o la funcionària suspès provisionalment té
dret a percebre durant la suspensió les retribucions bàsiques i,
si escau, les prestacions familiars per fills, excepte en casos de
paralització del procediment imputable a l’interessat, que
comportarà la pèrdua de tota retribució mentre es mantingui la
paralització i tampoc no tindrà dret a cap retribució en el cas
d’incompareixença en l’expedient disciplinari. 

3. En la resolució definitiva de l’expedient s’ha de fer una
declaració expressa respecte de les mesures cautelars adoptades
durant la seva tramitació, declarant que s’han d’abonar pel
compliment de la sanció imposada si aquesta és de suspensió de

funcions, o bé, si l’expedient conclou sense declaració de
responsabilitat disciplinària, computant el temps de suspensió
provisional com de servei actiu i amb reconeixement de tots els
drets econòmics, excepte si ha de passar a suspès ferm de
funcions com a conseqüència de condemna criminal que afecti
la seva condició de funcionari i derivi dels fets que varen
motivar l’adopció de la mesura cautelar; en aquest cas, la
suspensió provisional li serà d’abonament per al compliment de
la pena, amb l’autorització prèvia del tribunal sentenciador.

No serà procedent el reconeixement de temps ni de cap dret
a l’afectat per la suspensió provisional si s’imposa la sanció de
separació del servei o s’ha de declarar la pèrdua de la condició
de funcionari com a conseqüència de pena d’inhabilitació
absoluta o inhabilitacions especials que afectin la seva condició
de funcionari, derivada de condemna criminal imposada pels
fets que varen donar lloc a l’adopció de la suspensió provisional
de funcions.

Article 90 
Determinació i comprovació dels fets 

La persona instructora ha d’ordenar en el termini màxim de
quinze dies la pràctica de les diligències que siguin adequades
per a la determinació, el coneixement i la comprovació dels fets
sobre els quals ha de resoldre i, concretament, la pràctica de les
proves necessàries per tal d’aclarir els fets i determinar les
responsabilitats susceptibles de sanció. 

Article 91 
Actuacions inicials 

1. En tot cas i com a primeres actuacions s’ha de prendre
declaració al funcionari sotmès a l’expedient, evacuar les
diligències que es deriven de l’ordre superior, de la petició
raonada d’altres òrgans o de la denúncia que va motivar l’inici
de l’expedient i d’allò que el funcionari manifestà en la seva
declaració.

2. Si el funcionari o la funcionària és citat en termini i forma i
no compareix, excepte causa justificada, es continuaran les
actuacions de l’expedient. 

3. Si no es localitza l’expedientat, se l’ha de citar per edictes
que s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i al tauler d’anuncis de l’ajuntament i s’ha d’indicar el termini
per comparèixer. Si no el verifica, continuaran les actuacions
del procediment.

Article 92 
Plec de càrrecs 

1. En vista de les actuacions practicades, l’instructor ha de
formular, si escau, en el termini de quinze dies, el corresponent
plec de càrrecs, el qual ha de comprendre els fets dignes de
sanció, la seva qualificació jurídica i les sancions aplicables. 

2. El plec de càrrecs s’ha de redactar de manera clara i precisa
i s’ha de notificar a la persona expedientada amb vista de
l’expedient mitjançant una còpia completa de les actuacions
practicades i se li concedirà un termini de deu dies per contestar,
presentant les alAlegacions que consideri oportunes per a la
defensa dels seus drets i proposant la pràctica de les proves que
estimi necessàries.
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3. Vist el resultat de les actuacions practicades, la persona
instructora ha de proposar el manteniment o l’aixecament de la
mesura de suspensió provisional si s’ha acordat aquesta mesura.

Article 93
Fase de prova 

1. Una vegada contestat el plec de càrrecs o havent
transcorregut el termini sense fer-ho, l’instructor, d’ofici o a
instància de part, pot acordar que s’obri un període de deu dies
per dur a terme les proves que es considerin oportunes. 

2. S’ha de notificar prèviament al funcionari o la funcionària
expedientat el lloc, la data i l’hora en què es practicaran les
proves i se li ha d’indicar que pot assistir-hi.

Article 94
Trasllat d’actuacions practicades en període de prova 

1. Una vegada practicades les proves, s’ha d’acordar donar
trasllat a l’expedientat de les actuacions practicades perquè en
el termini de deu dies alAlegui el que estimi oportú en la seva
defensa i aporti els documents que consideri d’interès.

2. Quan la persona interessada mostri la seva conformitat amb
el plec de càrrecs, no faci alAlegacions o, si les ha fet, no
s’acordi l’obertura del període de prova, la persona instructora
formularà la proposta de resolució.

Article 95 
Proposta de resolució 

La persona instructora, quan consideri conclòs l’expedient,
ha de formular la proposta de resolució en la qual s’han de fixar
amb precisió els fets, se n’ha de fer la valoració jurídica i
determinar, si escau, la infracció i la responsabilitat de
l’expedientat, amb indicació de la sanció que s’ha d’imposar. 

Article 96
AlAlegacions 

La proposta de resolució de l’expedient s’ha de notificar a
la persona interessada perquè en el termini de deu dies alAlegui
el que consideri oportú per a la seva defensa, fins i tot sobre la
denegació de la prova proposada. 

Article 97 
Elevació de l’expedient 

Oït l’interessat, o transcorregut el termini sense cap
alAlegació, l’expedient convenientment foliat i numerat s’ha de
trametre a l’òrgan que hagi acordat l’inici del procediment.

Article 98 
Reducció de terminis 

Per raons d’urgència derivades de la necessitat de mantenir
la disciplina, l’exemplaritat, o per la notorietat o gravetat dels
fets, l’òrgan que va acordar l’inici del procediment pot disposar
que els terminis de tramitació de l’expedient es redueixin a la
meitat de temps, excepte els prevists en els articles 89.2, 91, 93
i 96 d’aquesta llei.

Article 99
Resolució de l’expedient

Una vegada rebut l’expedient, l’òrgan que en va acordar la
iniciació ha de procedir, amb l’examen previ de les actuacions
i, si escau, amb la pràctica de les diligències complementàries
que consideri oportunes, a dictar la resolució motivada que
correspongui.

Article 100 
Devolució de l’expedient a l’instructor 

1. L’autoritat competent per resoldre pot retornar l’expedient a
la persona instructora perquè practiqui les diligències omeses i
que resultin imprescindibles per a la resolució. En aquest cas,
s’ha de donar vista a la persona expedientada d’aquestes
actuacions i un termini de deu dies perquè alAlegui el que estimi
oportú.

2. Si l’òrgan competent per resoldre aprecia que la qualificació
apropiada és de més gravetat que la indicada en la proposta de
resolució, o que els fets són mereixedors d’una sanció
substancialment superior que la proposada, s’ha de donar trasllat
a l’interessat per tal que en el termini de quinze dies faci les
alAlegacions que estimi oportunes respecte d’això. 

Article 101 
Contingut de la resolució

1. La resolució que finalitzi el procediment disciplinari ha de ser
motivada i no es poden introduir fets diferents dels que varen
servir de base al plec de càrrecs, sens perjudici de la distinta
valoració jurídica sempre que no sigui de més gravetat.

2. En la resolució s’ha de determinar la falta que es considera
comesa, el precepte en què es tipifica, el funcionari o la
funcionària responsable, la sanció que se li imposa i els recursos
que es poden interposar en contra, l’òrgan davant del qual s’han
d’interposar i el termini per fer-ho. 

3. Tant en el supòsit anterior com en el cas que es declari la
inexistència d’infracció o de responsabilitat del funcionari o la
funcionària expedientat, s’ha de fer una declaració expressa, si
escau, sobre les mesures provisionals que s’hagin adoptat durant
el procediment. 

4. La resolució de l’expedient s’ha de notificar en forma a la
persona expedientada, en el termini de deu dies des que va ser
adoptada. També s’ha de notificar al denunciant si n’hi havia.
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Article 102
Caducitat 

1. La resolució que posa fi al procediment disciplinari i la seva
notificació a l’interessat s’ha de produir en un termini no
superior a dotze mesos des de l’acord d’incoació de l’expedient.

2. El termini per resoldre el procediment i notificar la resolució
es pot suspendre, interrompre o ampliar en els casos que preveu
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

3. Transcorreguts els terminis que preveu l’apartat anterior
sense que s’hagi dictat una resolució en l’expedient, s’ha de
procedir a l’arxivament de les actuacions. En aquest cas, l’òrgan
competent ha d’expedir, a solAlicitud de la persona interessada,
un certificat en què consti que ha caducat el procediment i s’han
arxivat les actuacions.

4. Quan un funcionari o una funcionària passi a la situació
d’excedència voluntària abans o durant la tramitació d’un
procediment disciplinari per infraccions previstes en aquesta
llei, el procediment quedarà suspès i s’interromprà el còmput
dels terminis de prescripció; la seva tramitació continuarà quan
l’afectat solAliciti la seva reincorporació al servei actiu. 

Secció 4a
Execució

Article 103
Execució de la sanció 

1. Les sancions disciplinàries s’han d’executar segons els termes
de la resolució i comencen a complir-se el mateix dia de la
notificació de la resolució a l’infractor, o bé en el termini
màxim de deu dies, comptadors des del dia de la notificació,
excepte que en la mateixa resolució s’acordi, per causes
justificades, l’ajornament del compliment per un temps no
superior al que s’hagi establert legalment per a la seva
prescripció. 

2. Si no és possible el compliment de la sanció en el moment en
què es dicti la resolució perquè el funcionari es troba en situació
administrativa que ho impedeixi, aquesta serà efectiva quan el
canvi de situació ho permeti, tret que hagi transcorregut el
termini de prescripció. 

3. Quan concorren diverses sancions de suspensió de funcions,
el seu compliment s’ha de dur a terme seguint l’ordre
cronològic d’imposició, començant dins aquest per les de més
gravetat, fins al límit de sis anys. Si la suma d’aquestes
excedeix el límit esmentat, no es complirà el temps que el
sobrepassi.

Article 104 
Executivitat de les sancions 

Les sancions són immediatament executives i el seu
compliment no se suspèn per la interposició de cap recurs
administratiu o judicial, però l’òrgan competent podrà
suspendre’l, d’ofici o a instància de part, en el cas que
l’execució ocasioni perjudicis de reparació impossible o difícil.

Article 105
Anotació i cancelAlació 

1. Les sancions disciplinàries s’han d’anotar en el registre
adscrit a la direcció general competent en matèria de
coordinació de policies locals, indicant-hi les faltes que les
varen motivar. 

2. Transcorreguts sis mesos des del compliment de la sanció si
es tracta de faltes lleus, o un i tres anys, segons es tracti de faltes
greus o molt greus no sancionades amb separació del servei,
respectivament, s’ha d’acordar d’ofici la cancelAlació de les
anotacions.

3. Per al còmput del termini de cancelAlació s’ha de tenir en
compte el temps en què l’execució hagi estat suspesa.

Disposició addicional primera
Regulació municipal de la segona activitat

La regulació de la segona activitat que conté aquesta llei no
impedeix que cada ajuntament, en l’exercici de les seves
potestats, pugui aprovar en el seu reglament unes modalitats de
segona activitat, d’acord amb les seves peculiaritats
organitzatives i pressupostàries, sempre que aquesta regulació
no suposi menyscapte o empitjorament de les mesures
establertes en aquesta llei.

Els ajuntaments que a l’entrada en vigor d’aquesta llei
tenguin una regulació o acords propis sobre segona activitat,
aquesta seguirà en vigor sempre que no menyscabi o empitjori
les mesures recollides en aquesta llei.

Disposició addicional segona
Personal sotmès al Reial Decret 1324/1995, de 28 de juliol

La prestació de serveis i els cursos de formació del personal
sotmès al Reial Decret 1324/1995, de 28 de juliol, s’ha de tenir
en compte als efectes de promoció professional en els cossos de
les policies locals de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera
Policies auxiliars per extingir

1. Els policies auxiliars passaran a integrar-se en el grup C1 en
el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
sense que això hagi d’implicar necessàriament increment de la
despesa pública ni modificació de les retribucions totals anuals
dels afectats en el moment de la reclassificació, sens perjudici
de les negociacions que hi pugui haver entre els representants
sindicals dels funcionaris i els respectius ajuntaments. A aquest
efecte, l’increment de les retribucions bàsiques s’ha de deduir
de les seves retribucions complementàries, preferentment del
concepte de productivitat, si n’hi havia.

2. Els funcionaris que en el moment d’integrar-se en el nou grup
de titulació acadèmica no tenguin la titulació requerida per
accedir a la categoria corresponent s’entenen classificats en
aquestes mateixes categories només als efectes retributius.

3. Els que en el termini esmentat en el punt 1 anterior no
aconsegueixin acreditar el requisit de titulació passaran a la
situació de “per extingir” en els seus respectius grups de
titulació, i mantindran només els efectes econòmics i l’evolució
de les retribucions dels nous grups creats en aquesta llei, fins
que obtinguin la titulació requerida.
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4. Als efectes de poder obtenir el curs de formació bàsica de
policia local, cada any de servei com a policia auxiliar es
computarà com a 100 hores de formació. 

Disposició transitòria segona
Policies turístics i policies auxiliars turístics per extingir

Els ajuntaments que en les seves plantilles tenguin places de
policies turístics i policies auxiliars turístics, les poden mantenir
fins al dia 31 de desembre de 2013, data a partir de la qual
quedaran extingides.

Disposició transitòria tercera
Funcionaris dels cossos de policia local en situació de
segona activitat per raó d’edat amb destinació

Els funcionaris dels cossos de policia local que a l’entrada
en vigor d’aquesta llei es trobin en situació de segona activitat
per raó d’edat amb destinació romandran en aquesta situació.

Disposició transitòria quarta
Segona activitat per raó d’edat

Als funcionaris dels cossos de policia local en situació de
segona activitat que durant l’any 2013 compleixin les edats que
preveu la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, els serà d’aplicació aquesta
norma als efectes de solAlicitud de passar a la segona activitat
per raó d’edat.

Disposició transitòria cinquena
Processos selectius

Als processos selectius que a l’entrada en vigor d’aquesta
llei es trobin ja iniciats els serà d’aplicació la Llei 6/2005, de 3
de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears, i la seva normativa de desplegament.

Als processos selectius que s’iniciïn a l’entrada en vigor de
la present llei els serà d’aplicació aquesta norma.

Disposició transitòria sisena
Faltes disciplinàries

Les faltes disciplinàries comeses amb anterioritat a la data
d’entrada en vigor d’aquesta llei seran sancionades de
conformitat amb la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears, a no ser que les
disposicions d’aquesta llei fossin més favorables a l’interessat;
en qualsevol cas s’aplicarà la norma més favorable. 

Disposició transitòria setena
Procediments disciplinaris

Els procediments disciplinaris iniciats abans de l’entrada en
vigor d’aquesta llei continuaran regint-se fins a concloure per la
Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals
de les Illes Balears, a no ser que les disposicions d’aquesta llei
fossin més favorables a l’expedientat.

Disposició transitòria vuitena
Revisió d’ofici de sancions

A l’entrada en vigor d’aquesta llei, si de la seva aplicació
resultaven efectes més favorables per al funcionari sancionat, es
procedirà a la revisió d’ofici de les resolucions en virtud de les
quals s’haguessin imposat sancions, encara que siguin fermes,
el compliment del qual no s’hagués iniciat o finalitzat en
l’esmentada data. No serà possible la revisió de resolucions en
les quals s’hagués imposat la sanció de separació del servei.

Disposició transitòria novena
Vigència temporal dels reglaments

Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari de les
disposicions que preveu aquesta llei continuaran en vigor els
preceptes dictats en desplegament de la Llei 6/2005, de 3 de
juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,
que no s’oposin al que s’hi estableix.

Disposició transitòria desena
Comissaris de segona per extingir

El personal funcionari que, a l’entrada en vigor d’aquesta
llei, tengui la categoria de comissari de segona per extingir
mantindrà la mateixa categoria. 

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Es deroguen la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears, i les disposicions de rang
igual o inferior que s’oposin al que preveu aquesta llei.

Disposició final primera
Desplegament de la llei

Es faculta el Govern de la comunitat autònoma perquè, en el
termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, dicti
les disposicions que requereixin el seu desplegament i la seva
aplicació.

Disposició final segona
Reglaments de policia local municipal

En el termini màxim de dos anys a partir de la data en què
la comunitat autònoma hagi acomplert el que estableix la
disposició final primera d’aquesta llei, els ajuntaments de
l’àmbit territorial de les Illes Balears que tenguin cossos de
policia local han d’aprovar o, si escau, adaptar, una vegada
negociats amb els sindicats, els reglaments de policia local de
conformitat amb les previsions d’aquesta llei.
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Disposició final tercera
Comissions de serveis del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal

Es modifica la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, en els termes següents:

S’afegeix un article 201 bis amb la redacció següent:

“Article 201 bis

1. La conselleria competent en matèria de personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal podrà conferir
comissions de serveis a personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal amb destinació definitiva a la comunitat
autònoma de les Illes Balears per ocupar llocs reservats a
aquest personal quan no hagués estat possible efectuar un
nomenament provisional a favor d’un funcionari o una
funcionària de la mateixa subescala i categoria a què estigui
reservat el lloc, la qual cosa ha de quedar suficientment
acreditada en l’expedient.

Les comissions de serveis s’han de resoldre seguint
l’ordre de preferència següent:

a) Comissió de serveis a favor del personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de la mateixa subescala
i categoria a què estigui reservat el lloc de feina.

b) Comissió de serveis a favor del personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de la mateixa subescala
i distinta categoria.

c) Comissió de serveis a favor del personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de distinta subescala.

2. La comissió de serveis s’ha d’efectuar a petició de
l’entitat interessada i amb la conformitat del funcionari o la
funcionària i de l’entitat en la qual presti serveis.

3. La concessió d’aquestes comissions de serveis ha de ser
pel termini màxim d’un any i es podrà prorrogar anualment
fins a un màxim de cinc anys.

4. Si la comissió no implicava canvi de residència del
funcionari, el cessament i la presa de possessió s’hauran de
produir en el termini de tres dies des de la notificació de
l’autorització de la comissió. Si implicava canvi de
residència, el termini ha de ser de cinc dies.”

Disposició final quarta
Distribució del fons de seguretat pública

Es modifica la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, amb la següent redacció:

“El fons de seguretat pública es distribuirà d’acord amb
la normativa específica que resulti d’aplicació i sense
perjudici, si escau, del caràcter plurianual de la imputació
pressupostària en funció de l’exercici en que s’hagi de dur
a terme la justificació de les despeses per part dels
ajuntaments.”

Disposició final cinquena
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor una vegada transcorreguts vint
dies des que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

A la seu del Parlament, a 16 de juliol de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional de l'Any Villangómez.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
plenària extraordinària de dia 16 de juliol de 2013, aprovà la
declaració institucional que es transcriu a continuació:

“Declaració Any Villangómez.

El Parlament de les Illes Balears, en el centenari del
naixement del poeta eivissenc Marià Villangómez i Llobet, vol
deixar testimoni del seu reconeixement i expressar la
consideració d’aquesta cambra que representa els pobles de les
Illes Balears.

Marià Villangómez destacà fonamentalment com a poeta. La
seva obra poètica constitueix la màxima expressió de la poesia
eivissenca, el paisatge d’Eivissa, la seva gent, la societat
eivissenca cobren una vida nova en l’obra villangomeziana. El
poeta de Terra i somni, dels Sonars de Balanzat, del Cop a la
terra, ens proporciona camps plens de vigor, d’energia i alhora
de fina harmonia. Villangómez és un poeta capaç de captar les
vibracions més íntimes de l’ànima colAlectiva d’Eivissa i amb
ella, de les Illes Balears.

Encara que el poeta consideràs el seu teatre com una part
menor de la seva producció literària, també hi destacà tant pel
que fa a l’obra pròpia, com a les versions d’autors com
Shakespeare, o de la refosa d’obres procedents de la tradició
popular. 

Juntament amb el valor de l’obra literària de Marià
Villangómez, hem de destacar la seva trajectòria cívica.
Villangómez al llarg de la seva vida deixà testimoni de la seva
voluntat d’excelAlència en la seva tasca com escriptor i per açò
treballà per una llengua depurada, pulcra, excelAlent. El català
de Villangómez procedeix d’un autèntic treball d’orfebreria i
assoleix unes cotes molt elevades d’excelAlència lingüística. I al
costat de l’autoexigència com escriptor, Villangómez va sentir
al llarg de la seva vida una profunda inquietud pel futur de la
llengua catalana i de la cultura pròpia de les Illes Balears. 
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El seu exemple cívic i la seva excelAlència com escriptor, li
valgueren reconeixements múltiples, que van des del Doctorat
Honoris Causa per la UIB, fins a la Medalla d’Or de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, passant pel Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes o la Creu de Sant Jordi, als
quals volem sumar el reconeixement del Parlament de les Illes
Balears en el centenari del seu naixement.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional de l'Any Rosselló-Pòrcel.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
plenària extraordinària de dia 16 de juliol de 2013, aprovà la
declaració institucional que es transcriu a continuació:

“Any Rosselló-Pòrcel.

El Parlament de les Illes vol recordar que fa just cent anys,
l’any 1913 naixien a les illes dos grans extraordinaris poetes,
Marià Villangómez ho feia a la Vila d’Eivissa i Bartomeu
Rosselló-Pòrcel al Puig de Sant Pere, el barri mariner de la
Ciutat de Mallorca.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel morí tuberculós l’any 1938 als 24
anys i això no obstant, tot i que breu, és autor d’una obra poètica
fulgurant, tota ella publicada en tres opuscles: Nou poemes
(1933), Quadern de sonets (1934) i Imitació del foc (1938), poc
després de la seva mort. Tots tres opuscles, no més de 50
poemes, foren aplegats en un sol volum: Obra poètica (1949).

Malgrat la brevetat de la seva producció poètica, com no
podia ser d’altra manera en una existència dissortadament breu,
Rosselló-Pòrcel és tal com l’anomena Josep Maria Llompart, el
primer poeta mallorquí rigorosament contemporani. Els seus
versos, els seus poemes són d’una bellesa excepcional, d’una
intensitat que frega la perfecció i obriren el pas a altres poetes
vers la modernitat. 

I és per aquests motius que el Parlament de les Illes Balears
vol fer palès el seu reconeixement a la figura del poeta
Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

Per tot plegat, el Parlament de les Illes Balears s’adhereix a
la commemoració que diferents entitats promouen del centenari
del naixement del poeta Bartomeu Rosselló-Pòrcel, tot sumant-
se al reconeixement del seu llegat i a la reivindicació de la seva
memòria.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Validació del Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de

regulació provisional de les noves edificacions en nuclis
residencials sense xarxa de sanejament (RGE núm. 6886/13).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
plenària extraordinària de dia 16 de juliol de 2013, validà,
després del debat corresponent, el decret esmentat per  30 vots
a favor, 18 en contra i 1 abstenció.

Respecte de la seva tramitació com a projecte de llei, el Ple
la rebutjà per 19 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol 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
24 de juliol de 2013, d'acord amb l'article 131.3 del Reglament
del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei RGE núm.
8375/13, del Grup Parlamentari MÉS, de derogació de la Llei
9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Palma, a 24 de juliol 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 130 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la següent

PROPOSICIÓ DE LLEI DE DEROGACIÓ DE LA
LLEI 9/2012, DE 19 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ

DE LA LLEI 3/2007, DE 27 DE MARÇ, DE LA FUNCIÓ
PÚBLICA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES

ILLES BALEARS

PREÀMBUL

La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears establia, d'acord amb
la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears, que el
coneixement de la llengua catalana, llengua oficial pròpia de la
comunitat autònoma, havia de constituir un requisit per a l'accés
com a empleat públic a les administracions públiques de les
Illes Balears.
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Aquesta articulació constituïa una consideració necessària
per fer efectiu allò que ordena l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears quan a l'article 4.1 estableix que la llengua catalana és
la llengua oficial i pròpia de les Illes Balears, i a l'article 4.3
prescriu que les institucions de les Illes han de garantir l'ús
normal i oficial dels dos idiomes i han de crear les condicions
que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües
quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears. Per altra
banda, i en el mateix sentit, l'article 14.3. de l'Estatut disposa
que els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a dirigir-se a
l'Administració de la comunitat autònoma en qualsevol de les
seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa
llengua utilitzada. I, finalment, l'article 35 preceptua que la
normalització de la llengua catalana és un objectiu dels poders
públics de la comunitat autònoma.

El requisit en el coneixement de la llengua catalana establert
en la llei de funció pública de les Illes Balears també era
conseqüent amb allò que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
prescriu per als empleats públics. Així, a l'article 54.11 diu que
l'empleat públic ha de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua
que ho solAliciti sempre que sigui oficial en el territori; i a
l'article 56.2 preceptua que les administracions públiques, en
l'àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció
d'empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de
feina a les comunitats autònomes que tenguin dues llengües
oficials.

Així mateix, coherent amb la lògica estatutària que atorga el
caràcter de "pròpia" a la llengua catalana, la Llei de règim
jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma prescrivia,
abans de la seva modificació a través d'una disposició
addicional de la Llei 9/2012, que la llengua catalana era la
llengua ordinària en l'actuació administrativa i en els
procediments administratius.

A pesar de tot l'esmentat, la Llei 9/2012, de 19 de juliol,
modificà la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de
la comunitat autònoma de las Illes Balears; alhora que ho feia
també de la Llei de normalització, la Llei de règim jurídic i la
Llei de coordinació de les policies locals, en el sentit sempre
d'eliminar el requisit de llengua catalana en l'accés a
l'administració pública de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

La nova norma estableix a la disposició addicional dotzena
el següent criteri general: "El coneixement de la llengua
catalana no serà, de manera general, un requisit per accedir a la
condició d'empleat públic de les administracions públiques de
l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
ni per ocupar-hi llocs de treball". Tot i aquesta nova previsió, a
la mateixa disposició, s'estableixen excepcions a la norma.

L'execució de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, per part de les
administracions locals i insulars ha generat conflictes jurídics i
d'interessos, entre el compliment d'aquesta norma i les
prescripcions estatutàries esmentades més amunt, conflictes que
de facto han suposat una limitació de l'autonomia municipal en
el compliment dels seus propis deures, també en l'àmbit de la
normalització lingüística.

Amb la finalitat de recuperar el consens de 1986 amb la Llei
de normalització lingüística de les Illes Balears i d'evitar la
inseguretat jurídica generada per les modificacions legislatives
a través de la modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, es
proposa derogar la Llei 9/2012, recuperant el marc normatiu
anterior i iniciar la redacció d'una nova llei de funció pública de
les Illes Balears que s'ajusti tant a l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic com a l'establert a l'Estatut d'Autonomia i a la Llei de
normalització lingüística de les Illes Balears.

Article únic

Es deroga la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7663/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a places turístiques del Rocamar usades per intercanvi. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7668/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretine (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7669/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretine (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7670/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretine (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7671/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretine (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7672/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretine (V). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7673/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretine (VI). (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 7674/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretinelle (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7675/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretinelle (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7676/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretinelle (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7677/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretinelle (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7678/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretinelle (V). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7679/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Dretinelle (VI). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7680/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosure (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7681/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosure (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7682/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosure (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7683/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosure (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7684/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosure (V). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7685/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosure (VI). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7686/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosurelle (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7687/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosurelle (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7688/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosurelle (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7689/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosurelle (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7690/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosurelle (V). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7691/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosurelle (VI). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7692/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosaine (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7693/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosaine (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7694/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosaine (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7695/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosaine (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7696/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosaine (V). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7697/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosaine (VI). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7698/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosianelle (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7699/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosianelle (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7700/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosianelle (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7701/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosianelle (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7702/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosianelle (V). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7703/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Drosianelle (VI). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7704/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Liofora (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 7705/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Liofora (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7706/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Liofora (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7707/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Liofora (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7708/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Liofora (V). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7709/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Liofora (VI). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7710/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Yira (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7711/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Yira (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7712/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Yira (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Yira (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7714/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Yira (V). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7715/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de Yira (VI). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7716/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripció total d'anticonceptius orals (I). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7717/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripció total d'anticonceptius orals (II). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7718/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripció total d'anticonceptius orals (III). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7719/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prescripcions i/o dispensacions de píndoles de l'endemà. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7720/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dispensacions de píndoles de l'endemà. (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 7747/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estadístiques dels ciutadans que han abandonat la nostra
comunitat. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7748/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a registre del nombre de ciutadans de la nostra comunitat a
l'exterior. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7749/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fenomen migratori. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7750/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanya de sensibilització. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7751/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a activitats mínimes en matèria de coneixement de l'idioma,
habitatge o acolliment. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7768/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 1. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7769/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 1. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7770/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 1. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7771/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 1. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7772/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 1. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7773/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 1. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7774/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 1. (Mesa de
24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 7775/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
1. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7776/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 1. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7777/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 7. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7778/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 7. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7779/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 7. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7780/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 7. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7781/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 7. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7782/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 7. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7783/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 7. (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7784/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
7. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7785/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 7. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7786/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 2. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7787/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 2. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7788/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 2. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7789/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 2. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7790/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 2. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7791/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 2. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7792/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 2. (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7793/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
2. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7794/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 2. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7795/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 3. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7796/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 3. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7797/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 3. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7798/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 3. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7799/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 3. (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 7800/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 3. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7801/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 3. (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7802/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
3. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7803/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 3. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7804/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 4. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7805/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 4. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7806/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 4. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7807/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 4. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7808/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 4. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7809/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 4. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7810/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 4. (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7811/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
4. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7812/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 4. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7813/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 5. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7814/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 5. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7815/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 5. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7816/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 5. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7817/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 5. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7818/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 5. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7819/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 5. (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7820/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
5. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7821/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 5. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7822/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 6. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7823/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 6. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7824/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 6. (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 7825/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 6. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7826/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 6. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7827/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 6. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7828/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 6. (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7829/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
6. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7830/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 6. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7831/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 8. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7832/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 8. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7833/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 8. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7834/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 8. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7835/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 8. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 8. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7837/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 8. (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7838/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
8. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 8. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7840/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 9. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7841/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 9. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7842/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 9. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7843/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 10. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7844/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 10. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7845/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 10. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7846/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 10. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7847/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 10. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7848/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 10. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7849/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 10. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 7850/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
10. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 10. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7852/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 9. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7853/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 9. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7854/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 9. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7855/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 9. (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7856/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
9. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7857/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 9. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7862/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 11. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7863/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 11. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7864/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 11. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7865/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 11. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7866/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 11. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7867/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 11. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7868/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 11. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7869/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
11. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7870/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 11. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7871/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 12. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7872/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 12. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7873/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 12. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7874/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 12. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7875/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 12. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7876/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 12. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7877/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 12. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7878/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
12. (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 7879/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 12. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7880/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 13. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7881/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 13. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7882/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 13. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7883/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 13. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7884/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 13. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7885/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 13. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7886/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 13. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7887/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
13. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7888/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 13. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7889/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 14. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7890/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 14. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7891/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 14. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7892/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 14. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7893/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 14. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7894/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 14. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7895/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 14. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7896/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
14. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7897/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 14. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7898/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 15. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7899/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 15. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7900/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 15. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7901/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 15. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7902/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 15. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7903/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 15. (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 7904/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 15. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7905/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
15. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7906/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 15. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7907/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 16. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7908/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 16. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7909/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 16. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7910/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 16. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7911/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 16. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7912/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 16. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7913/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 16. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7914/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
16. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7915/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 16. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7916/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 17. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7917/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 17. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7918/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 17. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7919/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 17. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7920/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 17. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7921/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 17. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7922/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 17. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7923/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
17. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7924/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 17. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7925/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 18. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7926/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 18. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7927/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 18. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7928/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 18. (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 7929/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 18. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7930/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 18. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7931/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 18. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7932/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
18. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7933/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 18. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7934/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 19. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7935/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 19. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7936/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 19. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7937/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 19. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7938/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 19. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7939/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 19. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7940/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 19. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7941/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
19. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7942/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 19. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7943/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques 20. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7944/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori 20. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7945/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat 20. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7946/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats 20. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7947/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts 20. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7948/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 20. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7949/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Salut 20. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7950/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme i Esports
20. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7951/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb contractació laboral a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 20. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7959/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centre de dia per a persones dependents. (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 7960/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
residencials per a persones dependents (I). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).
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RGE núm. 7961/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
residencials per a persones dependents (II). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7962/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia a Menorca. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7963/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia a Eivissa i Formentera. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 7964/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
residencials a Eivissa i Formentera. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 7965/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia a Mallorca. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7966/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
residencials a Mallorca. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7967/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials per a persones dependents a
Menorca. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7968/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials per a persones dependents a
Eivissa i Formentera. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7969/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials per a persones dependents a
Mallorca. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7970/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials de Sant Lluís. (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7971/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials d'Alaior. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 7972/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials de Ferreries. (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 7973/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials de Mercadal. (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 7974/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials de Migjorn. (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 7975/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials d'Es Castell. (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 7976/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
centres de dia i residencials de Maó. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 7978/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7979/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7980/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB) (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7981/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7982/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència Tributària de les Illes Balears (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7983/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA, (BITEL)
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7984/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Caib Patrimoni, SA, (I). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7985/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7986/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració del Consorci de Transports de Mallorca (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).



BOPIB núm. 109 -  26 de juliol de 2013 6235

RGE núm. 7987/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA, (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7988/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7989/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7990/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració d'Espais de Natura Balear (I). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7991/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de FOGAIBA (I). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 7992/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7993/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de GESMA (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7994/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7995/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Gestió Urbanística de Balears (I). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7996/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de IATB (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7997/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'IBAVI (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7998/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'IBISEC (I). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 7999/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (I). (Mesa de 24
de juliol del 2013).

RGE núm. 8000/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (I). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8001/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura (I). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8002/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT) (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8003/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (I). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8004/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8005/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA,
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8006/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les
Illes Balears (IQUA) (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8007/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració d'ISBA (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8008/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA, (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8009/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA, (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8010/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA, (I). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8011/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (I). (Mesa de 24
de juliol del 2013).

RGE núm. 8012/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Promocions Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, SA, (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 8013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA, (I). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de SEMILLA (I). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8015/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Servei d'Ocupació de les Illes Balears (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8016/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Servei de Salut de les Illes Balears (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8017/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA, (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8018/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (I). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8019/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA, (I). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8020/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA, (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8021/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8022/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8023/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8024/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes Balears
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8025/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Agència Tributària de les Illes Balears
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8026/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA, (BITEL)
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8027/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Caib Patrimoni, SA, (II). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8028/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8029/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració del Consorci de Transports de Mallorca (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8030/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA, (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Escola Balear d'Administració Pública
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració d'Espais de Natura Balear (II). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de FOGAIBA (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de GESMA (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8037/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 8038/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA, (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8039/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de IATB (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8040/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'IBAVI (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8041/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'IBISEC (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8042/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Dona (II). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8043/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (II). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8044/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura (II). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8045/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8046/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (II). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA,
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les
Illes Balears (IQUA) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8050/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració d'ISBA (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8051/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA, (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8052/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA, (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8053/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA, (II). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8054/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Ports de les Illes Balears (II). (Mesa de 24
de juliol del 2013).

RGE núm. 8055/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Promocions Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, SA, (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8056/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA, (II). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8057/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de SEMILLA (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8058/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA, (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8061/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (II). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8062/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA, (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8063/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA, (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 8064/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8065/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8066/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) (I). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8067/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes
Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8068/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència Tributària de les Illes
Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8069/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA,
(BITEL) (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8070/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Caib Patrimoni, SA (I). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8071/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8072/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Consorci de Transports de
Mallorca (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8073/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, SA (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8074/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Escola Balear d'Administració
Pública (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8075/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic
de les Illes Balears (ESADIB) (I). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8076/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració d'Espais de Natura Balear (I). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8077/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del FOGAIBA (I). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8078/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8079/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de GESMA (I). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8080/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8081/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8082/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de IATB (I). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8083/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'IBAVI (I). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8084/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'IBISEC (I). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8085/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8086/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8087/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Natura (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 8088/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8089/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8090/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8091/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8092/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (I). (Mesa de 24
de juliol del 2013).

RGE núm. 8093/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració d'ISBA (I). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8095/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8096/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8097/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Ports de les Illes Balears (I). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8098/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8099/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (I).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8100/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de SEMILLA (I). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8101/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8102/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8103/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA (I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8104/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8105/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8106/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8107/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8108/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8109/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes
Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8110/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència Tributària de les Illes
Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8111/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA,
(BITEL) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8112/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Caib Patrimoni, SA (II). (Mesa de
24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 8113/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 81114/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Consorci de Transports de
Mallorca (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8115/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, SA (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8116/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Escola Balear d'Administració
Pública (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8117/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic
de les Illes Balears (ESADIB) (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8118/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració d'Espais de Natura Balear (II). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8119/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del FOGAIBA (II). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8120/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8121/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de GESMA (II). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8122/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8123/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8124/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de IATB (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8125/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'IBAVI (II). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8126/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'IBISEC (II). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8127/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8128/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8129/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Natura (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8131/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8132/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8133/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (II). (Mesa de 24
de juliol del 2013).

RGE núm. 8135/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració d'ISBA (II). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8136/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 8137/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8138/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8139/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Ports de les Illes Balears (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8140/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8141/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (II).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8142/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de SEMILLA (II). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8143/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8144/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8145/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA (II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8146/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8147/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8148/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA
(II). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8149/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8150/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (III). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8151/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) (III). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8152/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes
Balears (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8153/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència Tributària de les Illes
Balears (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8154/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8155/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Caib Patrimoni, SA (III). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8156/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8157/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Consorci de Transports de
Mallorca (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8158/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, SA (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8159/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Escola Balear d'Administració
Pública (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8160/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic
de les Illes Balears (ESADIB) (III). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8161/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració d'Espais de Natura Balear (III). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 8162/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del FOGAIBA (III). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8163/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (III). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8164/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de GESMA (III). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8165/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8166/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA
(III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8167/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de IATB (III). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8168/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'IBAVI (III). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8169/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'IBISEC (III). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8170/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona (III).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8171/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (III).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8172/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Natura (III).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8173/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8174/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (III).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8175/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8176/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8177/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (III). (Mesa de 24
de juliol del 2013).

RGE núm. 8178/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració d'ISBA (III). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8179/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA
(III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8180/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA
(III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8181/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA (III).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8182/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Ports de les Illes Balears (III).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8183/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8184/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (III).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8185/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de SEMILLA (III). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8186/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 8187/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears
(III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8188/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA (III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8189/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8190/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA
(III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8191/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA
(III). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8192/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8193/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (IV). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8194/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) (IV). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8195/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes
Balears (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8196/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Agència Tributària de les Illes
Balears (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8197/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL) (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8198/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Caib Patrimoni, SA (IV). (Mesa de
24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8199/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8200/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Consorci de Transports de
Mallorca (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8201/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, SA (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8202/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Escola Balear d'Administració
Pública (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8203/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic
de les Illes Balears (ESADIB) (IV). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8204/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració d'Espais de Natura Balear (IV). (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8205/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del FOGAIBA (IV). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8206/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (IV). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8207/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de GESMA (IV). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8208/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8209/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Gestió Urbanística de Balears, SA
(IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8210/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de IATB (IV). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).
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RGE núm. 8211/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'IBAVI (IV). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8212/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'IBISEC (IV). (Mesa de 24 de juliol
del 2013).

RGE núm. 8213/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona (IV).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8214/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (IV).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8215/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut Balear de la Natura (IV).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8216/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8217/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IV).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8218/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8219/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8220/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) (IV). (Mesa de 24
de juliol del 2013).

RGE núm. 8221/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració d'ISBA (IV). (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8222/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA
(IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8223/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA
(IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8224/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de ParcBit Desenvolupament, SA (IV).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8225/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Ports de les Illes Balears (IV).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8226/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8227/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (IV).
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8228/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de SEMILLA (IV). (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8229/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8230/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears
(IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8231/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA (IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8232/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca
(IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8233/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA
(IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8234/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA
(IV). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8235/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació
econòmica del Govern per metre cúbic d'aigua dessalada.
(Mesa de 24 de juliol del 2013).
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RGE núm. 8236/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
depuradores de Ciutadella. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8237/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges
propietat de l'IBAVI desocupats. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8238/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges
propietat del Govern desocupats. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ubicació
dels habitatges propietat del Govern/IBAVI desocupats. (Mesa
de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8240/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a festes de Sant
Joan de Ciutadella. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a festes de Sant
Joan de Ciutadella 2. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8351/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis
especials a un funcionari interí. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8352/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis
especials a un funcionari interí 2. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8353/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis
especials a un funcionari interí 3. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8357/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
consells d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA
(I). (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8358/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforçar els
serveis de transport públic en autobús del TIB. (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8359/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés de
viatgers a un servei de transport públic en autobús del TIB.
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8360/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alternatives a deixar viatgers a la parada de transport públic
en autobús del TIB. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8364/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a DAM
contractats. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8366/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
d'anticonceptius orals. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8367/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
d'antidepressius. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8368/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
d'ansiolítics. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8369/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa
d'analgèsics. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8370/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Memòria
Farmaindústria 2012. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8371/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a quiròfans
tancats o bloquejats a 30 de juliol del 2013. (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 8372/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ocupació
de l'aparcament de l'hospital d'Inca. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 8402/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
d'iniciatives als instituts. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

Palma, a 24 de juliol del 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Places turístiques del Rocamar usades per intercanvi

Les places turístiques de l'hotel Rocamar, han estat usades
per intercanvi?

Palma, a 10 de juliol del 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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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.

Facturació de Dretine (I)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2011, de les diferents presentacions
de Dretine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Facturació de Dretine (II)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2012, de les diferents presentacions
de Dretine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Facturació de Dretine (III)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, des de gener a juny del 2013, de les diferents
presentacions de Dretine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Facturació de Dretine (IV)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2011 de les
diferents presentacions de Dretine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Facturació de Dretine (V)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2012, de les
diferents presentacions de Dretine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Facturació de Dretine (VI)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, des de gener a juny del
2013, de les diferents presentacions de Dretine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Facturació de Dretinelle (I)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2011, de les diferents presentacions
de Dretinelle?
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Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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..

Facturació de Dretinelle (II)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2012, de les diferents presentacions
de Dretinelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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..

Facturació de Dretinelle (III)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, des de gener a juny del 2013, de les diferents
presentacions de Dretinelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita..

Facturació de Dretinelle (IV)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2011, de les
diferents presentacions de Dretinelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita..

Facturació de Dretinelle (V)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2012 de les
diferents presentacions de Dretinelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita..

Facturació de Dretinelle (VI)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, des de gener a juny del
2013, de les diferents presentacions de Dretinelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosure (I)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2011, de les diferents presentacions
de Drosure?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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 escrita.

Facturació de Drosure (II)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2012, de les diferents presentacions
de Drosure?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosure (III)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, des de gener a juny del 2013, de les diferents
presentacions de Drosure?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosure (IV)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2011, de les
diferents presentacions de Drosure?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosure (V)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2012, de les
diferents presentacions de Drosure?

Palma, a 11 de juliol del 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosure (VI)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, des de gener a juny del
2013, de les diferents presentacions de Drosure?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosurelle (I)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2011, de les diferents presentacions
de Drosurelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosurelle (II)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2012, de les diferents presentacions
de Drosurelle?
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Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosurelle (III)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, des de gener a juny del 2013, de les diferents
presentacions de Drosurelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosurelle (IV)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2011, de les
diferents presentacions de Drosurelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosurelle (V)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2012, de les
diferents presentacions de Drosurelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosurelle (VI)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, des de gener a juny del
2013, de les diferents presentacions de Drosurelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosaine (I)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2011, de les diferents presentacions
de Drosaine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosaine (II)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2012, de les diferents presentacions
de Drosaine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosaine (III)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, des de gener a juny del 2013, de les diferents
presentacions de Drosaine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosaine (IV)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2011, de les
diferents presentacions de Drosaine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosaine (V)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2012, de les
diferents presentacions de Drosaine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosaine (VI)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, des de gener a juny del
2013, de les diferents presentacions de Drosaine?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosianelle (I)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2011, de les diferents presentacions
de Drosianelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosianelle (II)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2012, de les diferents presentacions
de Drosianelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosianelle (III)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, des de gener a juny del 2013, de les diferents
presentacions de Drosianelle?
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Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosianelle (IV)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2011, de les
diferents presentacions de Drosianelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosianelle (V)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2012, de les
diferents presentacions de Drosianelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Drosianelle (VI)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, des de gener a juny del
2013, de les diferents presentacions de Drosianelle?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Liofora (I)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2011, de les diferents presentacions
de Liofora?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Liofora (II)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2012, de les diferents presentacions
de Liofora?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Liofora (III)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, des de gener a juny del 2013, de les diferents
presentacions de Liofora?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Liofora (IV)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2011, de les
diferents presentacions de Liofora?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Liofora (V)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2012, de les
diferents presentacions de Liofora?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Liofora (VI)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, des de gener a juny del
2013, de les diferents presentacions de Liofora?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Yira (I)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2011, de les diferents presentacions
de Yira?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Yira (II)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, durant l'any 2012, de les diferents presentacions
de Yira?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Yira (III)

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, des de gener a juny del 2013, de les diferents
presentacions de Yira?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Yira (IV)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2011, de les
diferents presentacions de Yira?
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Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Yira (V)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, durant l'any 2012, de les
diferents presentacions de Yira?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Facturació de Yira (VI)

Quin cost econòmic han suposat les receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears, des de gener a juny del
2013, de les diferents presentacions de Yira?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Prescripció total d'anticonceptius orals (I)

En relació amb la prescripció total d'anticonceptius orals,
exceptuant les píndoles de l'endemà, quin percentatge de
prescripció representen les diferents presentacions de Dretine,
Dretinelle, Drosure, Drosurelle, Drosaine, Drosianelle, Liofora
i Yira durant l'any 2011?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Prescripció total d'anticonceptius orals (II)

En relació amb la prescripció total d'anticonceptius orals,
exceptuant les píndoles de l'endemà, quin percentatge de
prescripció representen les diferents presentacions de Dretine,
Dretinelle, Drosure, Drosurelle, Drosaine, Drosianelle, Liofora
i Yira durant l'any 2012?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Prescripció total d'anticonceptius orals (III)

En relació amb la prescripció total d'anticonceptius orals,
exceptuant les píndoles de l'endemà, quin percentatge de
prescripció representen les diferents presentacions de Dretine,
Dretinelle, Drosure, Drosurelle, Drosaine, Drosianelle, Liofora
i Yira de gener a juny del 2013?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Prescripcions i/o dispensacions de píndoles de l'endemà

Quin és el número de prescripcions i/o dispensacions de
píndoles de l'endemà realitzades pel Servei de Salut de les Illes
Balears, durant 2010, 2011, 2012 i els primers 6 mesos del
2013?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dispensacions de píndoles de l'endemà

Quin és el número de dispensacions de píndoles de l'endemà
realitzades a través d'oficines de farmàcia de les Illes Balears,
durant 2010, 2011, 2012 i els primers 6 mesos del 2013,
desglossat pe anys?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estadístiques dels ciutadans que han abandonat la nostra
comunitat

Té la nostra comunitat autònoma qualque registre oficial de
dades estadístiques dels ciutadans de les Illes Balears que han
hagut d'abandonar la nostra comunitat i sortir a l'estranger
cercant una ocupació? Tenen els serveis estadístics dades reals
i fiables dels mateixos?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Registre del nombre de ciutadans de la nostra comunitat a
l'exterior

Valora el Govern de la nostra comunitat solAlicitar al Govern
central que, des del ministeri corresponent o les ambaixades del
nostre país a l'exterior, se solAlicitin les dades de registre del
nombre de ciutadans de les Illes Balears que s'han inscrit des de
l'inici de la crisi econòmica i fins a la data d'avui com a
demandants d'ocupació en un altre país?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Fenomen migratori

Està estudiant el Govern de les Illes Balears qualque altra
metodologia o similar que ens permeti conèixer realment les
dades del fenomen migratori que estam patint?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Campanya de sensibilització

Realitzarà el Govern de les Illes Balears qualque campanya
de sensibilització informant la ciutadania balear a l'exterior
sobre la necessitat d'inscripció en els registres consulars?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Activitats mínimes en matèria de coneixement de l'idioma,
habitatge o acolliment

Té previst el Govern de les Illes Balears qualque estratègia
que permeti mantenir als nostres ciutadans que han hagut
d'abandonar la seva residència per motius econòmics o laborals,
unes activitats mínimes en matèria de coneixement de l'idioma,
habitatge o acolliment?

Palma, a 11 de juliol del 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 1

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Administracions Públiques, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 1

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 1

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 1

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 1

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 1

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria de Família i Serveis Socials, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 1

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria de Salut, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 1

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència
Conselleria de Presidència, 1

Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 7

Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Administracions Públiques, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social, i de les persones
afectades per cada una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 7

Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social, i de les persones
afectades per cada una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 7

Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social, i de les persones
afectades per cada una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 7

1. Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social, i de les persones
afectades per cada una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 7

Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria

d'Hisenda i Pressuposts, des que va començar la legislatura fins
a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament
davant la jurisdicció social, i de les persones afectades per cada
una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 7

Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria de
Família i Serveis Socials, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social, i de les persones
afectades per cada una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 7

Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria de
Salut, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social, i de les persones afectades per cada una de les
sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 7

Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria de
Turisme i Esports, des que va començar la legislatura fins a 30
de juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant
la jurisdicció social, i de les persones afectades per cada una de
les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència
Conselleria de Presidència, 7

1. Relació de les sentències dels Jutjats Socials de les Illes
Balears han recaigut en relació amb les persones amb
contractació laboral que han acomiadat o finalitzat la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social, i de les
persones afectades per cada una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 2

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions

Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 2

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 2

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 2

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
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Universitats, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 2

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i serveis Socials, 2

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 2

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 2

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 2

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 3

Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, ha posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social?
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Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 3

1. Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, ha posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 3

Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 3

Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 3

Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 3

Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 3

Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, ha posat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 3

Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de  Turisme i Esports, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència
Conselleria de Presidència, 3

Quantes persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, ha posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 4

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 4

1. Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 4

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
que ha posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social?
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Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 4

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 4

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 4

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,

que ha posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 4

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 4

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 4

Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
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entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 5

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 5

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 5

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 5

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, des que va començar la legislatura fins a
30 de juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament
davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 5

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
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de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 5

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria de Família i
Serveis Socials, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 5

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 5

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i
Esports, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 5

Quantes sentències dels Jutjats Socials de les Illes Balears
han recaigut en relació amb les persones amb contractació
laboral que han acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada
una de les entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 6

Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb les
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria d'Administracions Públiques, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 6

Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb les
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 6

Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb les
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria d'Economia i Competitivitat, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 6

Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb les
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, des que va

començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 6

Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb les
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 6

Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb les
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria de Família i Serveis Socials, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 6

Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb les
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria de Salut, des que va començar la legislatura fins
a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament
davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 6

Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb les
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Conselleria de Turisme i Esports, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat recurs per
acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 6

1. Quantes sentències de la Sala Social del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears han recaigut en relació amb les
persones amb contractació laboral que han acomiadat o
finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats vinculades
a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 8

1. Relació de les sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que han recaigut en
relació amb les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social, i de les persones afectades per cada una de les
sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 8

1. Relació de les sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que han recaigut en
relació amb les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social, i de les persones afectades per cada una de les
sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 8

Relació de les sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que han recaigut en
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relació amb les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
que ha posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social, i de les persones afectades per cada una de les
sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 8

Relació de les sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que han recaigut en
relació amb les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social, i de les persones afectades per cada una de les
sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 8

Relació de les sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que han recaigut en
relació amb les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social, i de
les persones afectades per cada una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 8

Relació de les sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que han recaigut en
relació amb les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
que ha posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció
social, i de les persones afectades per cada una de les
sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 8

Relació de les sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que han recaigut en
relació amb les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha posat
recurs per acomiadament davant la jurisdicció social, i de les
persones afectades per cada una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 8

Relació de les sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que han recaigut en
relació amb les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
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entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, que ha
posat recurs per acomiadament davant la jurisdicció social, i de
les persones afectades per cada una de les sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència
Conselleria de Presidència, 8

Relació de les sentències de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que han recaigut en
relació amb les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cada una de les
entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, que ha posat recurs per acomiadament davant la
jurisdicció social, i de les persones afectades per cada una de les
sentències?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 9

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral, a cada una de
les entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 9

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral, a cada una de
les entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, des que va començar la legislatura fins a 30
de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 9

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral, a cada una de
les entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 10

Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Administracions Públiques, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013 i quantia de la indemnització
abonada?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 10

Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013 i quantia de la
indemnització abonada?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 10

Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Economia i Competitivitat, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013 i quantia de la indemnització
abonada?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 10

Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013 i quantia de la
indemnització abonada?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 10

1. Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts, des que va començar la legislatura fins
a 30 de juny de 2013 i quantia de la indemnització abonada?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 10

Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria de
Família i Serveis Socials, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013 i quantia de la indemnització
abonada?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 10

Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria de
Salut, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013 i quantia de la indemnització abonada?
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Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 10

Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la Conselleria de
Turisme i Esports, des que va començar la legislatura fins a 30
de juny de 2013 i quantia de la indemnització abonada?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 10

Relació de les persones a les que s'ha abonat una
indemnització per acomiadament o finalització de la relació
laboral, a cada una de les entitats vinculades a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013 i quantia de la
indemnització abonada?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 9

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral, a cada una de
les entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 9

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral, a cada una de
les entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 9

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral, a cada una de
les entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis
Socials, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 9

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral, a cada una de
les entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 9

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral, a cada una de
les entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 9

A quantes persones s'ha abonat una indemnització per
acomiadament o finalització de la relació laboral, a cada una de
les entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013?

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 11

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Administracions Públiques, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 11

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 11

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?
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Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 11

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 11

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 11

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o

finalitzacions de la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 11

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria de Salut, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 11

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 11

Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 12

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, per sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 12

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, per sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 12

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, per
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 12

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, per sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 12

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, per
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 12

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
per sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de salut, 12

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, per sentència
o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 12

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, per
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 12

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, per sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 13

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 13

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 13

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 13

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 13

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 13

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 13

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 13

Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 13

1. Quantes indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de la relació laboral s'han abonat a cada una de les
entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 14

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 14

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 14

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 14

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, des que va començar la legislatura fins a
30 de juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 14

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Fanília i
Serveis Socials, 14

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria de Família i
Serveis Socials, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 14

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 14

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i
Esports, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 14

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 15

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 15

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, des que va començar la legislatura
fins a 30 de juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 15

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 15

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, des que va començar la legislatura fins a
30 de juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 15

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 15

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria de Família i
Serveis Socials, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 15

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 15

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i
Esports, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 15

Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a cada
una de les entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, sense sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 16

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Administracions Públiques, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a conseqüència
d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 16

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 16

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a conseqüència
d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 16

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 16

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a conseqüència d'una
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 16

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a conseqüència
d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 16

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria de Salut, des que va començar la legislatura fins a
30 de juny de 2013, com a conseqüència d'una sentència o
resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 16

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria de Turisme i Esports, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a conseqüència d'una
sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 16

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 17
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Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Administracions Públiques, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense que fos
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 17

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense que fos
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 17

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense que fos
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 17

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense que fos
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 17

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense que fos
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 17

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials, des que va començar
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la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense que fos
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 17

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria de Salut, des que va començar la legislatura fins a
30 de juny de 2013, sense que fos conseqüència d'una sentència
o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 17

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria de Turisme i Esports, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense que fos
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 17

Quantia individualitzada per persona de les indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral que
han percebut les persones acomiadades o que han finalitzat la
seva relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, sense que fos
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 18

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral que han percebut les persones acomiadades o que han
finalitzat la seva relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Administracions Públiques, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com
a conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, medi Ambient i Territori, 18

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral que han percebut les persones acomiadades o que han
finalitzat la seva relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
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Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013, com a conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 18

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral que han percebut les persones acomiadades o que han
finalitzat la seva relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 18

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral que han percebut les persones acomiadades o que han
finalitzat la seva relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
com a conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 18

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral que han percebut les persones acomiadades o que han
finalitzat la seva relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 18

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral que han percebut les persones acomiadades o que han
finalitzat la seva relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 18

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral que han percebut les persones acomiadades o que han
finalitzat la seva relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria de Salut, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a conseqüència d'una
sentència o resolució judicial?
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Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 18

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral que han percebut les persones acomiadades o que han
finalitzat la seva relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 18

Quantia individualitzada per persona dels salaris de
tramitació per acomiadament o per finalització de la relació
laboral que han percebut les persones acomiadades o que han
finalitzat la seva relació laboral a cada una de les entitats
vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
com a conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 19

Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a la feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Administracions
Públiques, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, com a conseqüència d'una sentència o resolució
judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 19

Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a la feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, com a conseqüència d'una sentència o resolució
judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 19

Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a la feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Economia i Competitivitat,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
com a conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 19

Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a la feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, com a conseqüència d'una sentència o resolució
judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 19

Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a la feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com
a conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 19

Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a la feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis Socials,
des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013,
com a conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 19

Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a la feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com a
conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 19

Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a la feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les
entitats vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports, des
que va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, com
a conseqüència d'una sentència o resolució judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 19

Quantia individualitzada per persona dels salaris que han
percebut sense haver anat a la feina les persones acomiadades
o que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les



6286 BOPIB núm. 109 -  26 de juliol de 2013

entitats vinculades a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny
de 2013, com a conseqüència d'una sentència o resolució
judicial?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Administracions Públiques, 20

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Administracions Públiques, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, estan pendents de
resolució judicial, en primera o segona instància social?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 20

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, estan
pendents de resolució judicial, en primera o segona instància
social?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Economia
i Competitivitat, 20

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Economia i Competitivitat, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, estan pendents de
resolució judicial, en primera o segona instància social?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, 20

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, estan
pendents de resolució judicial, en primera o segona instància
social?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 20

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, estan pendents de
resolució judicial, en primera o segona instància social?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Família
i Serveis Socials, 20

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials, des que va començar
la legislatura fins a 30 de juny de 2013, estan pendents de
resolució judicial, en primera o segona instància social?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut, 20

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria de Salut, des que va començar la legislatura fins a
30 de juny de 2013, estan pendents de resolució judicial, en
primera o segona instància social?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Conselleria de Turisme
i Esports, 20

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Conselleria de Turisme i Esports, des que va començar la
legislatura fins a 30 de juny de 2013, estan pendents de
resolució judicial, en primera o segona instància social?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Persones amb contractació laboral a la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, 20

Quantes persones acomiadades o que han finalitzat la seva
relació laboral a cada una de les entitats vinculades a la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013, estan
pendents de resolució judicial, en primera o segona instància
social?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centre de dia per a persones dependents

Quantes són a cadascun dels municipis de les Illes les places
de centre de dia per a persones dependents, que la conselleria
finançarà el 2013 via conveni amb cadascun dels ajuntaments?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places residencials per a persones dependents (I)

Quantes són les places residencials per a persones
dependents a cadascun dels municipis seran finançades el 2013
per la conselleria via conveni amb cadascun dels ajuntaments?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places residencials per a persones dependents (II)

Quantes són les places residencials totals per a persones
dependents finançades el 2013 per la conselleria a Menorca?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia a Menorca

Quantes són les places de centre de dia totals que seran
finançades el 2013 per la conselleria a Menorca?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia a Eivissa i Formentera

Quantes són les places de centre de dia totals que seran
finançades el 2013 per la conselleria a Eivissa i Formentera?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places residencials a Eivissa i Formentera

Quantes són les places residencials per a persones
dependents finançades el 2013 per la conselleria a Eivissa i
Formentera?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia a Mallorca

Quantes són les places de centre de dia totals que seran
finançades el 2013 per la conselleria a Mallorca?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places residencials a Mallorca

Quin és el total de les places residencials per a persones
dependents finançades el 2013 a Mallorca?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials per a persones dependents
a Menorca

Quin és el cost econòmic total que la conselleria inverteix a
Menorca pel manteniment i el funcionament de places de
centres de dia i residencials per a persones dependents el 2013?
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Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials per a persones dependents
a Eivissa i Formentera

Quin és el cost econòmic total que la conselleria inverteix a
Eivissa i Formentera pel manteniment i el funcionament de
places de centres de dia i residencials per a persones dependents
el 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials per a persones dependents
a Mallorca

Quin és el cost econòmic total que la conselleria inverteix a
Mallorca pel manteniment i el funcionament de places de
centres de dia i residencials per a persones dependents el 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials de Sant Lluís

Quan signarà el conveni amb l'Ajuntament de Sant Lluís pel
finançament i el funcionament de places de centre de dia i
residencials per a persones dependents corresponent al 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials d'Alaior

Quan signarà el conveni amb l'Ajuntament d'Alaior pel
finançament i el funcionament de places residencials i de centre
de dia per a persones dependents corresponent al 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials de Ferreries

Quan signarà el conveni amb l'Ajuntament de Ferreries pel
finançament i el funcionament de places residencials i de centre
de dia per a dependents corresponent al 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials d'Es Mercadal

Quan signarà el conveni amb l'Ajuntament d'Es Mercadal
pel finançament i el funcionament de places residencials per a
dependents corresponent al 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials d'Es Migjorn

Quan signarà el conveni amb l'Ajuntament d'Es Migjorn pel
finançament i el funcionament de places de centre de dia
corresponent al 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials d'Es Castell

Quan signarà el conveni amb l'Ajuntament d'Es Castell pel
finançament i el funcionament de places de centre de dia per a
persones dependents corresponent al 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Places de centres de dia i residencials de Maó

Quan signarà el conveni amb l'Ajuntament de Maó pel
finançament i el funcionament de places de centre de dia per a
persones dependents corresponent al 2013?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears (AQUIB) durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes
Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència de Turisme de les Illes Balears
durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Agència Tributària de les Illes
Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència Tributària de les Illes Balears durant
l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA
(I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)
durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de CAIB Patrimoni, SA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública CAIB Patrimoni, SA durant l'any 2012,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Consorci de Transports de Mallorca
(I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Consorci de Transports de Mallorca durant
l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, SA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Escola Balear d'Administració
Pública (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Escola Balear de l'Administració Pública
durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració d'Espais de Natura Balear (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Espais de Natura Balear durant l'any 2012,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de FOGAIBA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública FOGAIBA durant l'any 2012, detallat per
reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
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Consells d'administració de GESMA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública GESMA durant l'any 2012, detallat per
reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de Gestió Urbanística de Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Gestió Urbanística de Balears durant l'any
2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració d'IATB (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública IATB durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració d'IBAVI (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública IBAVI durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració d'IBISEC (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública IBISEC durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut Balear de la Dona durant l'any 2012,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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.

Consells d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut Balear de la Joventut durant l'any
2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut Balear de la Natura (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut Balear de la Natura durant l'any 2012,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT) durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut d'Estudis Baleàrics durant l'any 2012,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut de Biologia Animal de Balears, SA
durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears  (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut de Qualitat Agroalimentària de les
Illes Balears (IQUA) durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració d'ISBA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública ISBA durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA
(I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA durant
l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA
(I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Palau de Congressos de Palma, SA durant
l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Parc BIT Desenvolupament, SA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Parc BIT Desenvolupament, SA durant l'any
2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Ports de les Illes Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Ports de les Illes Balears durant l'any 2012,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, SA durant l'any 2012, detallat per reunió.



6296 BOPIB núm. 109 -  26 de juliol de 2013

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Ràdio de les Illes Balears, SA durant l'any
2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de SEMILLA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública SEMILLA durant l'any 2012, detallat per
reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears
(I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Servei de Salut de les Illes Balears durant
l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Consells d'administració dels Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA durant l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca durant l'any
2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA (I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Televisió de les Illes Balears, SA durant l'any
2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA
(I)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Tramvia de la Badia de Palma, SA durant
l'any 2012, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears (AQUIB) durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Agència de Turisme de les Illes
Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència de Turisme de les Illes Balears
durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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.

Consells d'administració de l'Agència Tributària de les Illes
Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència Tributària de les Illes Balears durant
l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de Balears Innovació Telemàtica, SA
(II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)
durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de CAIB Patrimoni, SA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública CAIB Patrimoni, SA durant l'any 2013,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de Consorci de Transports de Mallorca
(II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Consorci de Transports de Mallorca durant
l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, SA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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.

Consells d'administració de l'Escola Balear d'Administració
Pública (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Escola Balear de l'Administració Pública
durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració d'Espais de Natura Balear (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Espais de Natura Balear durant l'any 2013,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de FOGAIBA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública FOGAIBA durant l'any 2013, detallat per
reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de GESMA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública GESMA durant l'any 2013, detallat per
reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
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Consells d'administració de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de Gestió Urbanística de Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Gestió Urbanística de Balears durant l'any
2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració d'IATB (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública IATB durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració d'IBAVI (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública IBAVI durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració d'IBISEC (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública IBISEC durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut Balear de la Dona durant l'any 2013,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut Balear de la Joventut (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut Balear de la Joventut durant l'any
2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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.

Consells d'administració de l'Institut Balear de la Natura (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut Balear de la Natura durant l'any 2013,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT) durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut d'Estudis Baleàrics (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut d'Estudis Baleàrics durant l'any 2013,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut de Biologia Animal de Balears, SA
durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears  (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Institut de Qualitat Agroalimentària de les
Illes Balears (IQUA) durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ME)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració d'ISBA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública ISBA durant l'any 2013, detallat per reunió.
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Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA
(II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA durant
l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Palau de Congressos de Palma, SA
(II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Palau de Congressos de Palma, SA durant
l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Parc BIT Desenvolupament, SA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Parc BIT Desenvolupament, SA durant l'any
2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Ports de les Illes Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Ports de les Illes Balears durant l'any 2013,
detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears, SA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Ràdio de les Illes Balears, SA durant l'any
2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ML)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de SEMILLA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública SEMILLA durant l'any 2013, detallat per
reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració del Servei de Salut de les Illes Balears
(II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Servei de Salut de les Illes Balears durant
l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració dels Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca durant l'any
2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Televisió de les Illes Balears, SA
(II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Televisió de les Illes Balears, SA durant l'any
2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Consells d'administració de Tramvia de la Badia de Palma, SA
(II)

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Tramvia de la Badia de Palma, SA durant
l'any 2013, detallat per reunió.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Turisme de
les Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència de Turisme de les
Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència Tributària de les
Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència Tributària de les
Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Balears Innovació
Telemàtica, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de CAIB Patrimoni, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública CAIB Patrimoni, SA
durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Consorci de Transports de
Mallorca (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Consorci de Transports de
Mallorca durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ND)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Escola Balear
d'Administració Pública (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Escola Balear de
l'Administració Pública durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'Espais de Natura Balear (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Espais de Natura Balear
durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de FOGAIBA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública FOGAIBA durant l'any
2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de GESMA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública GESMA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (GEIBSAU) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Gestió Urbanística de
Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Gestió Urbanística de
Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IATB (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública IATB durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IBAVI (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública IBAVI durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IBISEC (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública IBISEC durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona
(I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la Dona
durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la
Joventut (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la
Joventut durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la
Natura (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la Natura
durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Estadística de
les Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Estudis
Baleàrics (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Estudis Baleàrics
durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut de Biologia
Animal de Balears, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut de Biologia Animal
de Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears  (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'ISBA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública ISBA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Multimèdia de les Illes
Balears, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Multimèdia de les Illes
Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Palau de Congressos de
Palma, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Palau de Congressos de
Palma, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Parc BIT
Desenvolupament, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Parc BIT
Desenvolupament, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Ports de les Illes Balears
(I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ports de les Illes Balears
durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears,
SA (I)
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Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ràdio de les Illes Balears,
SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de SEMILLA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública SEMILLA durant l'any
2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Servei de Salut de les
Illes Balears (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Servei de Salut de les Illes
Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració dels Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de
Mallorca durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de Televisió de les Illes
Balears, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Televisió de les Illes
Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ON)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Turisme de
les Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència de Turisme de les
Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència Tributària de les
Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència Tributària de les
Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Balears Innovació
Telemàtica, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de CAIB Patrimoni, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública CAIB Patrimoni, SA
durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Consorci de Transports de
Mallorca (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Consorci de Transports de
Mallorca durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Escola Balear
d'Administració Pública (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Escola Balear de
l'Administració Pública durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'Espais de Natura Balear (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Espais de Natura Balear
durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de FOGAIBA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública FOGAIBA durant l'any
2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de GESMA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública GESMA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (GEIBSAU) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Gestió Urbanística de
Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Gestió Urbanística de
Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IATB (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública IATB durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IBAVI (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública IBAVI durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IBISEC (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública IBISEC durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona
(II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la Dona
durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la
Joventut (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la
Joventut durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la
Natura (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut Balear de la Natura
durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Estadística de
les Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Estudis
Baleàrics (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Estudis Baleàrics
durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut de Biologia
Animal de Balears, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut de Biologia Animal
de Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears  (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'ISBA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública ISBA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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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Cost dels consells d'administració de Multimèdia de les Illes
Balears, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Multimèdia de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Palau de Congressos de
Palma, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Palau de Congressos de
Palma, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Parc BIT
Desenvolupament, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Parc BIT
Desenvolupament, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Ports de les Illes Balears
(II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ports de les Illes Balears
durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears,
SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Ràdio de les Illes Balears,
SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de SEMILLA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública SEMILLA durant l'any
2013.
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Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Servei de Salut de les
Illes Balears (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Servei de Salut de les Illes
Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

PZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració dels Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de
Mallorca durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de Televisió de les Illes
Balears, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Televisió de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Tramvia de la Badia de
Palma, SA (II)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Tramvia de la Badia de
Palma, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) durant l'any
2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Turisme de
les Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Turisme de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència Tributària de les
Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència
Tributària de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Balears Innovació
Telemàtica, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de CAIB Patrimoni, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública CAIB Patrimoni,
SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Consorci de Transports de
Mallorca (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Consorci de
Transports de Mallorca durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Escola Balear
d'Administració Pública (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Escola Balear de
l'Administració Pública durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'Espais de Natura Balear
(III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Espais de Natura
Balear durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de FOGAIBA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública FOGAIBA durant
l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de GESMA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública GESMA durant
l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) durant l'any
2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Gestió Urbanística de
Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Gestió Urbanística
de Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.



BOPIB núm. 109 -  26 de juliol de 2013 6321

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IATB (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública IATB durant l'any
2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IBAVI (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública IBAVI durant
l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IBISEC (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública IBISEC durant
l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

QZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona
(III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut Balear de
la Dona durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la
Joventut (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut Balear de
la Joventut durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la
Natura (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut Balear de
la Natura durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Estadística de
les Illes Balears (III)
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Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Estudis
Baleàrics (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut d'Estudis
Baleàrics durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut de Biologia
Animal de Balears, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut de
Biologia Animal de Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears  (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'ISBA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública ISBA durant l'any
2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Multimèdia de les Illes
Balears, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Multimèdia de les
Illes Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Palau de Congressos de
Palma, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Palau de
Congressos de Palma, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Parc BIT
Desenvolupament, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Parc BIT
Desenvolupament, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Ports de les Illes Balears
(III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ports de les Illes
Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears,
SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ràdio de les Illes
Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de SEMILLA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública SEMILLA durant
l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Servei d'Ocupació
de les Illes Balears (SOIB) durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Servei de Salut de les
Illes Balears (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Servei de Salut de
les Illes Balears durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració dels Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA durant l'any
2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de Televisió de les Illes
Balears, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Televisió de les
Illes Balears, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Tramvia de la Badia de
Palma, SA (III)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Tramvia de la
Badia de Palma, SA durant l'any 2012.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) durant l'any
2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència de Turisme de
les Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència de
Turisme de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Agència Tributària de les
Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència
Tributària de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Balears Innovació
Telemàtica, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de CAIB Patrimoni, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública CAIB Patrimoni,
SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Consorci de Transports de
Mallorca (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Consorci de
Transports de Mallorca durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Escola Balear
d'Administració Pública (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Escola Balear de
l'Administració Pública durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'Espais de Natura Balear
(IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Espais de Natura
Balear durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de FOGAIBA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública FOGAIBA durant
l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de GESMA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública GESMA durant
l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) durant l'any
2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Gestió Urbanística de
Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Gestió Urbanística
de Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IATB (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública IATB durant l'any
2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IBAVI (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública IBAVI durant
l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'IBISEC (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública IBISEC durant
l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la Dona
(IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut Balear de
la Dona durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la
Joventut (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut Balear de
la Joventut durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ST)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut Balear de la
Natura (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut Balear de
la Natura durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Estadística de
les Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Estudis
Baleàrics (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut d'Estudis
Baleàrics durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut de Biologia
Animal de Balears, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut de
Biologia Animal de Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears  (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració d'ISBA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública ISBA durant l'any
2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Multimèdia de les Illes
Balears, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Multimèdia de les
Illes Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Palau de Congressos de
Palma, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Palau de
Congressos de Palma, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Parc BIT
Desenvolupament, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Parc BIT
Desenvolupament, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Ports de les Illes Balears
(IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ports de les Illes
Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de Ràdio de les Illes Balears,
SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Ràdio de les Illes
Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de SEMILLA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública SEMILLA durant
l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Servei d'Ocupació
de les Illes Balears (SOIB) durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració del Servei de Salut de les
Illes Balears (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Servei de Salut de
les Illes Balears durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració dels Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA durant l'any
2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost dels consells d'administració de Televisió de les Illes
Balears, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Televisió de les
Illes Balears, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Tramvia de la Badia de
Palma, SA (IV)

Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Tramvia de la
Badia de Palma, SA durant l'any 2013.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Participació econòmica del Govern per metre cúbic d'aigua
dessalada

Quina és la participació econòmica del Govern de les Illes
Balears, per metre cúbic d'aigua dessalada, de les dessaladores
d'Alcúdia, Andratx, Eivissa-Sant Antoni, Badia de Palma i
Formentera?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Depuradores de Ciutadella

Quines inversions té previstes el Govern de les Illes Balears
per a la millora de les depuradores de Ciutadella en els anys
2013, 2014 i 2015?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Habitatges propietat de l'IBAVI desocupats

Quants habitatges propietat de l'IBAVI es troben actualment
desocupats a Palma de Mallorca?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Habitatges propietat del Govern desocupats

Quants habitatges propietat del Govern de les Illes Balears
es troben actualment desocupats a Palma de Mallorca?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ubicació del habitatges propietat del Govern/IBAVI desocupats

On es troben ubicats els habitatges propietat de l'IBAVI i/o
del Govern de les Illes Balears que actualment estan desocupats
a Palma de Mallorca?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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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Festes de Sant Joan de Ciutadella

Les passades festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca
prop de 700 persones van quedar al Port de Ciutadella, sense
informació durant moltes hores, amb una resposta pèssima per
part de la companyia "Entre islas y canales", i sense poder
embarcar i tornar cap a Mallorca. Quines actuacions ha portat
a terme el Govern de les Illes Balears per evitar que es tornin
repetir situacions com les viscudes pels 700 usuaris de la
companyia "Entre islas y canales" al Port de Ciutadella?

Palma, a 12 de juliol del 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Festes de Sant Joan de Ciutadella, 2

Les passades festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca
prop de 700 persones van quedar al Port de Ciutadella, sense
informació durant moltes hores, amb una resposta pèssima per
part de la companyia "Entre islas y canales", i sense poder
embarcar i tornar cap a Mallorca. Quina informació i/o quines
gestions s'han fet amb Capitania Marítima sobre les condicions
en què va operar la companyia "Entre islas y canales" aquestes
passades festes de Sant Joan i la responsabilitat que assumirà la
companyia arran de la situació que es va generar?

Palma, a 12 de juliol del 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Serveis especials a un funcionari interí

Atès que la Conselleria d'Administracions Públiques
exerceix "control de legalitat" sobre els acords municipals i dels
consells insulars, tal com es posa de relleu en resposta
parlamentària escrita, i atesos els dubtes de legalitat de l'acord
del Consell de Menorca del mes de juny del 2011 a través del
qual s'atorgava al Sr. José Simón Gornés Hachero, funcionari
interí com a arqueòleg del CIM, la situació de "serveis
especials"; pensa la conselleria requerir i informar jurídicament
l'esmentat acord?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Serveis especials a un funcionari interí, 2

Considera el Govern de les Illes Balears que l'acord del
Consell de Menorca, de juny del 2011, a través del qual
s'atorgava a un funcionari interí (el Sr. José Simón Gornés
Hachero) s'ajusta a la legalitat?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Serveis especials a un funcionari interí, 3

Si el Govern de les Illes Balears considera que l'acord del
Consell de Menorca, de juny del 2011, a través del qual
s'atorgava "serveis especials" a un funcionari interí (el Sr. José
Simón Gornés Hachero) s'ajusta a la legalitat, per què
l'administració autonòmica no aplica el mateix criteri als seus
funcionaris interins?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

TZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 dels consells d'administració de Tramvia de la Badia de
Palma, SA (I)

Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Tramvia de la Badia de
Palma, SA, durant l'any 2012?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Reforçar els serveis de transport públic en autobús del TIB

Quines mesures ha previst la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal de reforçar els serveis de
transport públic en autobús del TIB a les zones turístiques?

Palma, a 18 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Accés de viatgers a un servei de transport públic en autobús del
TIB

Quin és el protocol a aplicar en cas d'insuficiència de l'espai
per permetre l'accés de viatgers a un servei de transport públic
en autobús del TIB?

Palma, a 18 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Alternatives a deixar viatgers a l'aturada de transport públic en
autobús del TIB

Quines alternatives ofereix el servei de transport públic en
autobús del TIB en cas d'haver de deixar viatgers a l'aturada per
no poder accedir al transport per insuficiència d'espai?

Palma, a 18 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UD)
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.

DAM contractats

Quants DAM té contractats, amb qualsevol tipus de
contracte laboral, la Conselleria de Família i Serveis Socials a
1 de gener, 1 de febrer, 1 de març, 1 de juny i 1 de juliol del
2013?

Palma, a 18 de juliol del 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UE)
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.

Despesa d'anticonceptius orals

Quina despesa farmacèutica va suposar per al Govern el
pagament de les receptes dels anticonceptius orals? Se solAlicita
informació de tot l'any 2012 i d'1 de gener fins al 30 de juny del
2013.

Palma, a 18 de juliol del 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UF)
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.

Despesa d'antidepressius

Quina despesa farmacèutica va suposar per al Govern el
pagament de les receptes d'antidepressius? Se solAlicita la
informació dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i d'1 de gener fins
a 30 de juny del 2013.

Palma, a 18 de juliol del 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UG)
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.

Despesa d'ansiolítics

Quina despesa farmacèutica va suposar per al Govern el
pagament de les receptes d'ansiolítics? Se solAlicita la
informació dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i d'1 de gener fins
a 30 de juny del 2013.

Palma, a 18 de juliol del 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UH)
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.

Despesa d'analgèsics

Quina despesa farmacèutica va suposar per al Govern el
pagament de les receptes d'analgèsics? Se solAlicita la
informació dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i d'1 de gener fins
a 30 de juny del 2013.

Palma, a 18 de juliol del 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UI)
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.

Memòria Farmaindústria 2012

La Memòria de Farmaindústria de l'any 2012 informa que a
les Balears han aportat 1.380.000 euros per tres projectes del
Programa + I de Farmaindústria. A quins projectes es refereix?
L'any 2013 es continua amb aquests projectes? En cas afirmatiu,
per quin valor econòmic? Per a l'any 2013 hi ha projectes nous?
En cas afirmatiu, quins projectes i per quin valor econòmic?

Palma, a 18 de juliol del 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UJ)
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.

Quiròfans tancats o bloquejats a 30 de juliol del 2013

Quins són els quiròfans tancats o "bloquejats" a data de 30
de juliol del 2013? Se solAlicita relació detallada dels hospitals
públics.

Palma, a 18 de juliol del 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UK)
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.

Ocupació de l'aparcament de l'hospital d'Inca

Per quin motiu va estar ocupat l'aparcament de l'hospital
d'Inca amb camions el dia 15 de juliol, que varen impedir que
els usuaris poguessin fer un ús normal de l'aparcament?

Palma, a 18 de juliol del 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

UL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Programes d'iniciatives als instituts

Quines passes s'han fet amb la Conselleria d'Educació per tal
de donar cobertura als més de 20.000 alumnes que abans
gaudien dels programes d'iniciatives als instituts i que ja no
tenen aquesta oferta formativa?

Palma, a 22 de juliol del 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7858, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a termini
d'aprovació del Reglament de la Llei 8/2012, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 24 de juliol de 2013).

RGE núm. 7859, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a termini
d'aprovació del Reglament de la Llei 8/2012 de turisme i
aportacions d'oferta complementària, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 24 de juliol de 2013).

Palma, a 24 de juliol del 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
Turisme.

Termini d'aprovació del reglament de la Llei 8/2012, de turisme

Quan pensa el Govern aprovar el Reglament de la Llei
8/2012, de turisme, en haver incomplert el seu compromís de
fer-ho la passada tardor?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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 oral davant la Comissió de
Turisme.

Reglament de la Llei 8/2012, de turisme, i aportacions de
l'oferta complementària

Pensa el Govern incorporar alguna de les propostes i
suggeriments dels sectors econòmics de l'oferta turística
complementària de cara a la redacció del Reglament de la Llei
8/2012, de turisme?

Palma, a 16 de juliol del 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8383/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acord estratègic per impulsar el sector nàutic balear.
(Mesa de 24 de juliol de 2013).

RGE núm. 8386/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a igualtat salarial entre homes i dones. (Mesa de 24 de
juliol de 2013).

Palma, a 24 de juliol 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Acord estratègic per impulsar el sector nàutic balear

Segons les últimes dades el turisme nàutic atreu fins a les
nostres illes mig milió de persones, prop d'un 4% del total de
visitants que va rebre la comunitat en 2011. L'activitat nàutica
es desenvolupa a les quatre illes, Mallorca aglutina el major
percentatge d'activitat, seguida de Menorca i, a poca distància,
d'Eivissa i Formentera.

El turisme nàutic va representar un volum de negoci de més
de 427 milions d'euros en 2011, el 3,9% dels ingressos
relacionats amb el sector turístic a Balears.

Sens dubte si hi afegim les ocupacions generades pel sector
i la despesa del turista nàutic realitza, entorn de 200i diaris,
només el turista de xàrter nàutic, i més de 108 en turista nàutic.
A aquestes dades caldria afegir altres valors significatius, com
les repercussions en forma d'ocupació generada en els ports o la
despesa que el turista nàutic realitza al país que recala, pels
serveis i proveïments contractats.

Balears té molt a oferir: 1.428 quilòmetres de costa
mediterrània amb bon temps pràcticament 365 dies a l'any;
paisatges únics, reserves naturals, parcs nacionals, tot des de la
mar. Els nostres ports ofereixen igualment serveis de primera
qualitat i el visitant troba a les Illes una oferta complementària
vasta i variada.

Tots aquests elements, i molts més, ens ajuden a comprendre
la importància i el potencial del sector nàutic de les Illes
Balears, no des d'una perspectiva constructivista, sinó integral
i integrada en la defensa dels nostres valors mediambientals,
com a garantia, precisament, del manteniment del nostre atractiu
paisatgístic.
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Sens dubte, decisions com les anunciades pel Govern
d'Espanya, sobre el xàrter nàutic, de ben segur redundaran en
una millora per al colAlectiu de professionals que desenvolupen
la seva activitat a l'entorn nàutic: marineria i patrons-capitans,
mecànics, enginyers, lampistes, pintors, fusters, etc. Sens dubte
tot aquest colAlectiu es veurà beneficiat per les mesures que
ajudaran a ampliar el negoci del sector a Balears.

És precisament en aquest element de “reciclatge” de
professionals i de potencial nínxol estratègic d'ocupació, en què
hem de fixar-nos especialment pel gran potencial de creixement
que ostenta a les nostres illes.

Durant massa anys, el sector i el govern han actuat, com a
mínim, de manera poc eficient per als interessos de les nostres
illes. El Govern de les Illes Balears compta ara amb les taules
sectorials, i especialment s'aborden de manera seriosa i eficient,
de manera ponderada i consensuada, la problemàtica del sector,
de primera mà.

És pel que és més que desitjable que existeixi, en l'àmbit
polític de la CAIB, un reflex majoritari de les forces polítiques,
que rubriqui el compromís amb el desenvolupament del sector
nàutic com a estratègic per a la nostra comunitat, així com el
necessari acord per a l'impuls de les necessàries solAlicituds del
sector per a les nostres quatre illes.

Per això, en la defensa dels interessos de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular proposa els següents punts d'acord:

1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
del sector nàutic com un sector econòmicament estratègic en
l'àmbit de la nostra comunitat, així com nínxol fonamental
d'ocupació per al desenvolupament de professions
especialitzades en nàutica professional i esportiva.

2. El Parlament de les Illes Balears es compromet a impulsar
els acords adoptats per la Taula Sectorial Nàutica, per garantir
el futur i desenvolupament d'un sector productiu fonamental per
a la nostra comunitat.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Igualtat salarial entre homes i dones

Exposició de motius

El setembre de l'any 2010 la Comissió Europea va publicar
una comunicació dirigida al Parlament Europeu, al Consell, al
Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions,
en la qual es donava a conèixer l'«Estratègia per a la Igualtat
entre Dones i Homes 2010-2015». Segons recull aquest text, «a

pesar que el principi d'igualtat de retribució per a homes i dones
per un treball igual està consagrat en els Tractats de la UE, la
disparitat salarial (mitjana de la diferència entre els ingressos
bruts per hora d'homes i dones en tots els sectors de l'economia)
continua sent, a tota la UE, del 17,8 %». Si atenem l'esperit dels
tractats de la UE, aquesta és una situació que ha de canviar.

Les causes profundes de la diferència de retribució entre
dones i homes van molt més enllà de la qüestió de la igualtat
salarial per un treball igual.

Hi ha una clara disparitat entre el nivell d'estudis que
aconsegueixen les dones i les seves perspectives professionals,
per la qual cosa ha de prestar-se especial atenció a la transició
entre l'educació i el mercat laboral.

A més, la comunicació emesa per la Comissió Europea
assegura que existeix una evident segregació al mercat laboral,
ja que les dones i els homes encara tendeixen a treballar en
sectors i tasques diferents, mantenint, els uns i els altres, una
presència predominant en determinats sectors.

Afegeix el text que les ocupacions denominades
«femenines», principalment l'atenció sanitària, l'educació i
l'administració pública, solen ser, en general, menys valorats
que les professions típicament masculines. D'altra banda, dins
d'un mateix sector o empresa, les tasques exercides per les
dones solen estar pitjor pagades i menys valorades. Així mateix,
la presència de les dones continua sent majoritària en sectors
laborals pitjor retribuïts i la seva representació és ínfima en els
llocs de responsabilitat.

Altres factors com la maternitat o la cura de familiars
dependents limiten les taxes d'ocupació femenina, i cal afegir-hi
que a la llar les dones continuen treballant més hores que els
homes, un treball pel qual no perceben cap tipus de retribució
econòmica.

Les desigualtats entre dones i homes violen drets
fonamentals, imposen una pesada càrrega a l'economia i
suposen un balafiament de talents.

Promoure una major igualtat entre els sexes pot aportar
avantatges econòmics i empresarials i garantir un creixement
intelAligent, sostenible i integrador.

Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Parlamentari Popular
considera necessari impulsar mesures destinades a promoure la
igualtat salarial entre homes i dones.

Per tot això, aquest grup parlamentari presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
promoure la igualtat salarial avançant en el desenvolupament de
les accions clau de l'“Estratègia per a la igualtat entre dones i
homes 2010-2015” de la Comissió Europea:
• Estudiar les possibles maneres de millorar la transparència

de les retribucions i l'impacte per a la igualtat salarial de
modalitats com el treball a temps parcial o els contractes de
durada determinada.

• Donar suport a les iniciatives en pro de la igualtat salarial en
el treball, com etiquetes, cartes i premis d'igualtat, així com
el desenvolupament d'eines perquè els ocupadors



6338 BOPIB núm. 109 -  26 de juliol de 2013

corregeixin les diferències injustificades de retribució entre
homes i dones.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7657/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a avantprojecte de llei d'unitat de mercat, amb tramitació
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7744/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a regulació de l'externalització de serveis a l'hoteleria, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7765/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport i adhesió a l'Estratègia d'emprenedoria i
ocupació jove 2013-2016, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 24 de juliol del
2013).

RGE núm. 7860/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a planificació de ports esportius a l'illa d'Eivissa, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 24 de
juliol del 2013).

RGE núm. 7861/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport als docents de les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 7977/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ports esportius a Eivissa, amb tramitació davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 24 de juliol del 2013).

RGE núm. 8361/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a "serveis especials" a funcionaris interins, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 24 de juliol de 2013).

RGE núm. 8362/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a transport marítim i festes de Sant Joan, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 24 de juliol de 2013).

RGE núm. 8363/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a impugnacions als acords municipals que incorporen el
requisit del català, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 24 de juliol de
2013).

RGE núm. 8377/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment dels trasllats d'especialistes des de
l'Hospital de Son Espases als centres hospitalaris de les illes
de Menorca i d'Eivissa, amb tramitació davant la Comissió de
Salut. (Mesa de 24 de juliol de 2013).

RGE núm. 8378/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla integral de turisme i diversificació, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 24 de
juliol de 2013).

RGE núm. 8379/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la central de compres del Servei
de Salut de les Illes Balears, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 24 de juliol de 2013).

RGE núm. 8380/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls formatiu del professorat en matèria de
llengües estrangeres, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 24 de juliol de 2013).

RGE núm. 8381/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació de l'oferta on-line de formació d'anglès,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 24 de juliol de 2013).

RGE núm. 8382/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació del programa auxiliars de conversa en
llengua estrangera, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 24 de juliol de 2013).

RGE núm. 8384/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a potenciar els instruments d'atenció directa al ciutadà
en risc d'exclusió, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 24 de juliol de
2013).

RGE núm. 8385/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a flexibilitat horària, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 24 de
juliol de 2013).

Palma, a 24 de juliol del 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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
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Avantprojecte de llei d'unitat de mercat

El passat 5 de juliol el Consell de Ministres va aprovar
l'avantprojecte de llei de garantia de la unitat del mercat, un
paquet normatiu que ha estat presentat com un incentiu a la
recuperació econòmica, però les bondats del qual no són
aplicables a les Illes Balears, ja que no es té en compte que les
empreses de la nostra comunitat no s'enfronten a les de la resta
de l'Estat amb les mateixes condicions per mor dels sobrecostos
que implica la insularitat.

De fet, la norma ha estat rebutjada per Catalunya, Andalusia,
Euskadi i Canàries, sobretot per mor de l'anomenada "llicència
única", que amenaça la possibilitat dels territoris d'establir
qualsevol norma o condició en relació  al desenvolupament
d'una activitat empresarial que, tanmateix, es podrà donar d'alta
a qualsevol altra comunitat. Una mesura que, a més de
neocentralista, deixa les empreses de les Illes Balears en una
situació d'indefensió en relació amb les de la península.

A més, els efectes fiscals de l'avantprojecte de llei poden ser
nefastos per a la CAIB, ja que és una invitació indirecta a les
empreses que desenvolupen la seva activitat a les illes a donar-
se d'alta a la península, on tindrien condicions més avantatjoses.
Un desequilibri ignorat per afirmacions com aquella que la
norma millorarà un 1,5% del PIB espanyol, quan a les illes
aportam al voltant d'un 15% del nostre PIB, per mor d'un
sistema de finançament ja prou desequilibrat, del tot injust i poc
transparent.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la
proposició no de llei següent:

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a retirar l'avantprojecte de llei de garantia de la unitat del
mercat.

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a negociar
amb el Govern central un nou sistema de finançament per a les
Illes Balears que ens permeti avançar en termes de sobirania
fiscal i concert econòmic solidari.

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a elaborar
urgentment un projecte de llei de règim especial i a negociar-lo
amb el Govern central abans de la finalització del present
exercici.

Palma, a 10 de juliol del 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Regulació de l'externalització de serveis a l'hoteleria

En els darrers temps l'externalització de serveis a les
empreses hoteleres de les nostres illes ha esdevingut una
pràctica cada vegada més habitual, especialment d'ençà que va
començar la crisi econòmica.

Aquest fenomen, conegut com "outsourcing", ha estat lligat
en diverses ocasions al frau en matèria laboral, ja que implica la
substitució de treballadores i treballadors en plantilla per altres
subcontractats mitjançant empreses especialitzades i empreses
de treball temporal, que sovint paguen per davall del conveni
del sector, fet denunciat reiteradament per les organitzacions
sindicals i sancionat per la inspecció de treball.

Tot i que és possible subcontractar serveis com la recepció,
cafeteria, etc., és el de neteja d'habitacions un dels serveis
subcontractats de forma més habitual, i que afecta molt
especialment les dones, que pateixen directament una
precarització creixent de les seves condicions de feina i de la
seva salut laboral per mor de la introducció d'aquestes
pràctiques.

Finalment, no podem parlar de turisme de qualitat si no hi ha
qualitat també en la contractació laboral, per la qual cosa la
pràctica de l'"outsourcing" és doblement rebutjable si de veres
volem avançar cap a un model d'excelAlència.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a regular
mitjançant la modificació de la Llei 8/2012, del turisme, la
pràctica de l'"outsourcing" en el sentit de garantir una
contractació laboral de qualitat i una correcta qualitat en el
servei.

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
perseguir el frau laboral associat a aquest tipus de pràctiques
d'externalització de serveis a l'hoteleria.

Palma, a 12 de juliol del 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Suport i adhesió a l'estratègia d'empreniment i ocupació jove
2013-2016

La desocupació juvenil a Espanya, i també a les Illes
Balears, és un problema estructural que s'ha vist agreujat per la
crisi econòmica i que presenta greus conseqüències per a la
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situació present i futura dels joves espanyols i pel creixement
potencial de la nostra economia a curt i llarg termini.

Espanya ha registrat durant el 2012 una taxa de desocupació
juvenil del 54,1%, front al 23% de la Unió Europea. A les Illes
Balears, tot i les dades que demostren el notable descens de
l'atur en els darrers mesos, l'atur juvenil segueix ocupant taxes
preocupants (XXXX dades).

El Govern d'Espanya s'ha marcat l'atur juvenil com una de
les seves grans prioritats, tant a nivell estatal com europeu i
l'Estratègia d'Emprenedoria i d'Ocupació Jove 2013-2016
s'emmarca dins l'objectiu del Govern d'impulsar mesures
dirigides a reduir la desocupació juvenil, ja sigui mitjançant la
inserció laboral per compte aliena o a través de l'autoocupació
i l'emprenedoria.

L'estratègia contempla la possibilitat d'adhesió oberta a
agents socials, a les comunitats autònomes, a les entitats locals,
a les empreses públiques i privades i a totes aquelles
organitzacions que posin en marxa actuacions els resultats de les
quals contribueixin a facilitar l'accés dels joves al mercat de
treball per la via de la contractació o l'emprenedoria.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sumar-se a l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació
Jove 2013-2016 realitzada pel Govern d'Espanya i a posar en
marxa mesures que complementin aquesta estratègia nacional.

Palma, a 15 de juliol del 2013.
La diputada:
Margalida Prohens i Rigo
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 comissió.

Planificació de ports esportius a l'illa d'Eivissa

Exposició de motius

Una illa, per definició, és un ecosistema fràgil. Quant més
petita és l'extensió d'una illa més augmenta aquesta fragilitat.
De manera que, a l'hora d'incidir sobre els ecosistemes, s'ha de
tenir en compte aquesta variable. Les illes són, per definició,
territoris limitats, amb recursos sovint poc abundants i amb una
fragilitat territorial i mediambiental superior a la que pateixen
les àrees continentals, en condicions similars.

El turisme nàutic constitueix un camp important per al
manteniment, bon funcionament i desenvolupament de la
indústria turística a les zones costaneres. S'han de cercar, doncs,
les condicions més adequades per tal de desenvolupar-lo de la
manera que sigui més profitosa per a tothom.

El turisme nàutic, emperò, hem de tenir en compte que és un
dels consumidors de territori més importants que tenim, i, per
tant, cal planificar les instalAlacions que s'hi troben vinculades
de la manera que siguin menys lesives per al territori i per al
medi ambient.

El Govern de les Illes Balears està treballant en l'elaboració
d'un Pla General de Ports de Balears que ha de servir per
ordenar els ports de les Illes, i, dins aquesta ordenació, la part
que fa referència a les activitats recreatives i al turisme nàutic.
Per tant, als ports esportius.

El Govern elabora aquest pla amb la intenció de fer-lo
general per al conjunt de les Illes, tot incloent, al final, un annex
per a cadascuna de les illes. En aquesta elaboració, el Govern,
orgànicament, no compta amb la participació dels diferents
consells insulars.

A les Illes Balears no comptam amb estudis de demanda
sobre turisme nàutic. S'han fet alguns estudis parcials sobre la
qüestió: aquests estudis han estat realitzats pel sector privat, i,
a hores d'ara, ja han quedat desfasats.

La tendència del Govern de les Illes Balears, especialment
en qüestions controvertides com ara el territori, sol ser a curt
termini, sense comptar amb els consensos necessaris i amb el
perill consegüent que un canvi de signe de govern suposi també
un canvi en la política en aquest àmbit.

Una planificació a mitjà o a llarg termini requeriria un
consens bàsic entre les principals forces polítiques de les Illes
Balears, a fi i efecte d'assegurar que la política sobre ports
esportius no variaria cada vegada que es produís un canvi en el
govern de la comunitat autònoma.

A l'hora de dur a terme el Pla General de Ports de les Illes
Balears entenem que s'ha de tenir molta cura a no afectar àrees
protegides, o a no actuar de manera negativa sobre la
conservació del territori o sobre el medi ambient.

Avui dia, les tècniques per atracar embarcacions han
evolucionat sensiblement i, juntament amb les instalAlacions
permanents, han proliferat, arreu de la nostra part del món,
instalAlacions de caire temporal, que permeten el seu ús només
durant el temps que la demanda ho requereixi.

S'ha de tenir en compte, a més a més, els efectes que la
instalAlació d'un port esportiu en una determinada àrea pot
comportar sobre d'altres àrees. Per exemple, si es construeix un
por esportiu a determinades àrees de l'illa d'Eivissa,
inevitablement afectarà també l'illa de Formentera.

Així mateix, l'activitat que generen els ports esportius
contribueixen a escampar residus no només a l'àrea on es troba
el port, sinó a les àrees de destinació del lleure dels turistes que
ocupen les embarcacions que s'hi troben amarrades. Per
exemple, la majoria de les embarcacions que amarren a Eivissa
tendeixen a deixar residus a l'àrea de Formentera, perquè les
visites es produeixen amb gran regularitat.
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Per tots aquests motius, 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 obrir a la participació del Consell Insular
d'Eivissa i del Consell Insular de Formentera, i de la resta de
consells insulars de les Illes Balears, si així ho demanen, en
l'elaboració del Pla General de Ports de les Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reunir-se amb tots els sectors afectats pel turisme
nàutic a l'hora d'elaborar el Pla General de ports de les Balears,
així com amb l'oposició, per tal d'arribar a consensos bàsics que
permetin la realització d'un pla a mitjà termini.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la realització d'un estudi previ a la realització del
Pla General de Ports de les Balears de la demanda existent en
relació amb el turisme nàutic a cadascuna de les illes balears.

4. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una planificació, en qüestió de ports
esportius, a mitjà termini (entre deu i quinze anys), amb el
consens de les principals forces polítiques de l'arxipèlag.

5. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir en compte, a l'hora de realitzar qualsevol
nova infraestructura o ampliació d'infraestructures ja existents,
que no afecti àrees protegides ni praderies de posidònia.

6. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a primar les instalAlacions temporals, com ara els
pantalans flotants, els embarcadors estacionals, les balisses
ecològiques... per damunt d'instalAlacions fixes.

7. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure que el Consell Insular de Formentera
hagi de ser escoltat davant qualsevol instalAlació per a turisme
nàutic que es realitzi a Eivissa i que pugui afectar àrees
protegides de l'illa de Formentera.

8. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar perquè una part dels beneficis de les
futures concessions, si n'hi hagués, vagin a ajudar a finançar
l'eliminació de residus, especialment a l'illa de Formentera.

Palma, a 12 de juliol del 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca Lluch 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.

Suport als docents de les Illes Balears

Exposició de motius

Des de l'inici d'aquesta legislatura els actuals gestors de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats estan utilitzant la
figura del personal docent com a arma per justificar algunes de
les retallades econòmiques i de drets que s'han produït en el
sector educatiu, així com també alguns dels canvis de model de
caire merament ideològic que actualment ja són patents.

No obstant això, des d'aquest grup parlamentari s'ha intentat
presentar iniciatives adreçades a la valoració d'aquesta figura
que consideram bàsica en el sosteniment del sistema educatiu.

El dia 27 de setembre de 2011, a iniciativa d'aquest grup
polític, el Ple del Parlament va aprovar una proposició no de llei
que instava el Govern a reforçar i valorar el paper del
professorat en la societat, però un any més tard, el 13 de
novembre de 2012, ens vam veure obligats a haver de demanar
en el plenari el compliment d'allò que s'havia aprovat, no només
per unanimitat de tots els grups, sinó també de manera
consensuada atès que el darrer punt fins i tot va ser introduït pel
Grup Popular, punt que demanava que, en la mesura de la
disponibilitat pressupostària, el Govern promouria campanyes
de sensibilització de la tasca docent.

Enfora d'això, el que ha fet el Govern de les Illes Balears
durant aquest temps han estat passes per afavorir no el prestigi
i valoració, sinó tot el contrari, i tant en seu parlamentària com
també en els mitjans de comunicació.

Frases com que el professorat, sobretot de secundària, fa
poques hores de feina, que tenen moltes vacances o que agafen
molts dies de lliure disposició i baixes mèdiques han estat a
l'ordre del dia en aquests més de dos anys ja de govern, però les
darreres acusacions d'adoctrinar l'alumnat, sense aportar cap
prova que ho justifiqui, ja ha estat la gota que ha fet vessar el
got de la seva paciència i ha ocasionat una resolució de la Junta
de Personal Docent No Universitari que s'ha vist en la necessitat
de sortir a defensar aquests treballadors i treballadores de
l'Educació en relació a la seva feina, tal com es va poder
apreciar a la Comissió d'Educació del Parlament de les Illes
Balears de dia 13 de juny on, fins i tot, es va citar el nom
concret d'algun professional.

És per aquest motiu que, una vegada més, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu total
suport als docents de les nostres Illes en el desenvolupament de
la seva funció.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
manifestació pública que pretengui criminalitzar i denigrar els
docents de les Illes Balears, especialment aquelles que provenen
de responsables polítics o alts càrrecs públics.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
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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 comissió.

Ports esportius a Eivissa

Exposició de motius

Dins la promoció de productes turístics, un dels que va
agafant més empenta i dels que va tenint més incidència, a les
Illes Balears, és el turisme nàutic. Així mateix, segons com
s’enfoqui aquest turisme, pot ser que no resulti dels més
rellevants des d’un punt de vista econòmic. Per tant, cal
analitzar molt acuradament els pros i contres de la promoció
d’aquest producte turístic, perquè és dels que té més impacte
territorial.

Les instalAlacions que conformen un port esportiu són, de
manera generalitzada, del tot irreversibles. Per tant, s’ha de
buscar la millor ubicació per tal de dur-los a terme, si hom
decideix de construir-ne algun a causa de la demanda turística.

La primera condició indispensable a l’hora d’autoritzar la
construcció d’un port esportiu és que no posi en joc la indústria
turística de la zona, és a dir, que no empitjori la situació en
comptes de millorar-la. I no ens hem de conformar només a no
empitjorar la situació, sinó que entenem que un port esportiu,
quan es construeix, ha de contribuir a millorar la qualitat de la
zona turística.

A l’illa d’Eivissa, mentre s’està elaborant el Pla General de
Ports de Balears, ja s’han presentat diversos projectes de ports
esportius: a la badia de Portmany, els de Punta Pinet, Punta
Xinxó, Port d'Es Torrent i l’ampliació del port de Sant Antoni
de Portmany; a Vila, el d’Es Viver i el de Port Ferrat, a
Talamanca; i, finalment, al nord de l’illa, el port de Portinatx.

El port esportiu de Punta Xinxó afectaria directament la
badia de Portmany. Així mateix, el port esportiu de Port des
Torrent, també podria afectar-la.

A Sant Antoni de Portmany ja s’ha portat a terme una
ampliació del Club Nàutic, amb un augment significatiu del
nombre d’amarraments, i s’han ampliat les instalAlacions del
port.

Falten estudis sobre l’impacte que podrien tenir sobre el
territori i sobre l’ecosistema els diferents ports que hi ha
projectats a la badia de Portmany.

Quan es procedeix a construir un port esportiu, així mateix
s’ha de tenir en compte que no trenqui corrents marítims i que,
per tant, no procedeixi al deteriorament de l’arena de les platges
o de la qualitat de l’aigua del mar.

Així mateix, s’ha d’estudiar amb molta cura el port esportiu
projectat a Portinatx per les seves dimensions, pel tancament
que suposaria a l’entrada d’aigua i per l’efecte que podria tenir
dalt la platja d’Es Portitxol.

Quant als dos ports esportius projectats a Vila, hem de tenir
en compte que, amb l’ampliació del port de Vila i la subsegüent
reordenació que tendrà aquest port, hom podrà comptar amb
aproximadament amb dos-cents amarraments més.

Així mateix, s’ha de tenir en compte que la instalAlació de
Port Ferrat, a Talamanca, agreujaria el problema d’accessos a
Talamanca i, sobretot, a l’àrea del Botafoc, dins el port de Vila.
Recordem que, quan es va començar a planificar la instalAlació
de Port Ferrat encara no s’havia portat a terme ni l’execució del
dic del Botafoc ni l’inici de reforma integral del port d’Eivissa.
També s’ha de tenir present que la instalAlació de Port Ferrat pot
tenir un fort impacte sobre les praderies de posidònia.

Constitueix un principi donar preferència a la utilització de
les aigües abrigades i a les instalAlacions actualment existents,
amb les ampliacions que siguin imprescindibles.

Diversos elements ens duen a pensar que la instalAlació de
Port Ferrat no seria tan temporal ni tan provisional com
pretenen comunicar-nos els seus promotors.

Per tots aquests motius, 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 aturar els projectes de ports esportius existents,
antics i nous, projectats a Eivissa fins que no es dugui a terme
el Pla General de Ports de Balears, amb els consensos polítics
necessaris i dels diferents sectors socials.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprofitar, en primera instància, les instalAlacions
ja existents i les ampliacions que s’estan portant a terme per
donar sortida a la demanda de turisme nàutic a les nostres illes.

Palma, a 16 de juliol del 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca Lluch 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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
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"Serveis especials" a funcionaris interins

El Grup Parlamentari MÉS defensa que tots els interins
s'han de regir pels mateixos drets que recull i desenvolupa la
legislació vigent. En aquest sentit consideram que és de dubtosa
legalitat la resolució del Consell de Menorca de juny de 2011
que concedia una llicència de serveis especials a un funcionari
interí -José Simón Gornés- per ocupar un càrrec polític.

Per altra banda el Govern de les Illes Balears exerceix la
seva capacitat de “control de legalitat” d'acord amb la potestat
que li atorga la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les
Illes Balears, quant al “control de l'adequació a l'ordenament
jurídic dels actes i els acords adoptats” i, si escau, “la
impugnació corresponent davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, sens perjudici de les accions que l'Estat pugui
emprendre en defensa de les seves competències” (article 111.
Obligació de tramesa d'informació). De fet, aquesta és la base
jurídica que la Conselleria d'Administracions Públiques, amb
Simón Gornés al cap, ha utilitzat des de 2011 per impugnar els
acords municipals d'aquells ajuntaments que han mantingut el
requisit de català en la seva relació de llocs de feina.

Quins són els dubtes legals que exposa el Grup MÉS?
Primer, que l'Estatut Bàsic dels Treballadors Públics, la Llei
7/2007, només contempla la figura de “serveis especials” per a
funcionaris de carrera -mai funcionaris interins- que han
d'ocupar un càrrec públic; i segon, que la Llei 30/84, de mesures
de la reforma de la funció pública, ja va deixar clar llavors que
els serveis especials no són en cap cas una excedència, ni
equiparables.

Per altra banda, sorprèn que ni el Consell de Menorca ni
l'Administració de la CAIB haguessin atorgat i executat mai
serveis especials a un funcionari interí, ans el contrari, els
acords en aquest sentit havien estat contraris, i fins i tot
rectificats i anulAlats en l'únic cas -el cas de Fernanda Caro- que
es coneix, comparable al que ocupa aquesta iniciativa.

Per tot açò, el Grup parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar a l'Advocacia de la comunitat
autònoma i al Consell Consultiu de les Illes Balears
corresponents informes i dictàmens de legalitat sobre l'acord del
Consell de Menorca de juny de 2011 a través del qual atorga
serveis especials a un funcionari interí, situació no contemplada
en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traslladar els informes elaborats per l'Advocacia
de la comunitat autònoma i el Consell Consultiu de les Illes
Balears al Consell Insular de Menorca perquè aquest actuï en
conseqüència.

Palma, a 17 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Transport marítim i festes de Sant Joan

A les passades festes de Sant Joan de Ciutadella de
Menorca, prop de 700 persones van quedar al Port de Ciutadella
sense informació durant moltes hores i amb una resposta
pèssima per part de la companyia “Entre islas y canales”, a més
de no poder embarcar i tornar cap a Mallorca.

Una de les necessitats més importants amb què comptam els
menorquins és la de disposar d’uns mitjans de transport de
qualitat, que ens connectin amb la resta de les illes i la
península. I en aquest sentit, els menorquins hem patit i patim
nombroses dificultats en relació amb el transport per viatjar fora
de l’illa, com poden ser els entrebancs per tal que s’estableixi
una tarifa plana per als residents o disposar d’uns
preus raonables per fer ús del pàrquing d’AENA a l’aeroport de
Maó.

Des del Grup Parlamentari MÉS podem entendre que es
pugui produir inesperadament un problema en un vaixell i que
la companyia es vegi obligada a retardar el viatge, ara, el que no
podem entendre ni acceptar és que la gestió d’aquest incident
hagi estat tan nefasta. Així mateix, ens sorprèn que, per un
costat, una naviliera amb l’historial de problemes com
l’esmentada no tengui un pla B per si sorgeixen imprevists en
una data tan assenyalada i amb tants de passatgers, i, per altre,
que una vegada produït l’incident es gestioni de manera tan
deshumanitzada i despreocupada, sense donar, per exemple,
informació ni explicacions als usuaris, no deixar-los sortir del
recinte, no donar-los refrescs ni cap tipus d’aliment, ...

Des de MÉS consideram que el transport és una necessitat
per als menorquins, i no únicament un luxe, i que el servei de
transport entre illes, les seves comunicacions, ha de comptar
amb un mínim de garanties, per la qual cosa consideram que cal
traslladar als organismes competents el malestar i la
preocupació pels fets ocorreguts als voltants de les festes de
Sant Joan, tot demanant mesures per tal que no es tornin a
repetir.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar un transport públic de qualitat que compleixi
amb un mínim de garanties per als usuaris, i a prendre en aquest
sentit les mesures que siguin necessàries per evitar que es tornin
a repetir situacions com les viscudes pels 700 usuaris de la
companyia “Entre islas y canales” al Port de Ciutadella durant
les festes de Sant Joan, que es van quedar sense cap resposta ni
alternativa per retornar a Mallorca després de l'avaria del seu
vaixell.

Palma, a 17 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Impugnacions als acords municipals que incorporen el requisit
del català

El juliol de 2012 el Parlament de les Illes Balears aprovava
la modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través
de la qual eliminava el coneixement de la llengua catalana,
llengua pròpia de les Illes Balears, com a requisit per accedir a
la funció pública.

Segons la nova norma, disposició addicional dotzena: “1. El
coneixement de la llengua catalana no serà, de manera general,
un requisit per accedir a la condició d’empleat públic de les
administracions públiques de l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, ni per ocupar-hi llocs de treball.
El mateix principi s’ha d’aplicar al personal estatutari del Servei
de Salut de les Illes Balears, així com per accedir o ocupar llocs
en les entitats del sector públic instrumental dependent de les
administracions anteriors.”

En el punt 2 de la mateixa disposició, la llei incorpora les
excepcions a l'establert en el punt anterior. S'aplicarà l'excepció:
“a) Per accedir i ocupar llocs de la funció pública docent, que
s’ha de regir per la seva normativa reglamentària específica. b)
Per accedir i ocupar llocs de treball corresponents a escales,
subescales, especialitats o categories professionals amb funcions
d’assessorament lingüístic en què la convocatòria i la relació de
llocs de treball han d’exigir com a requisit el nivell C2 de
coneixements de llengua catalana o equivalent. c) Per ocupar
tots els llocs de treball corresponents a cossos, escales,
subescales o categories professionals per ingressar en els quals
es requereixi un nivell de titulació acadèmica corresponent als
grups o subgrups A1, A2, B, C1 i C2, que tenguin com a funció
principal la informació i l’atenció al públic, en què la relació de
llocs de treball ha d’exigir com a requisit el nivell B2 de
coneixements de llengua catalana o equivalent. d) Per ocupar els
llocs corresponents a cossos, escales, subescales o categories
professionals per ingressar en els quals no s’exigeixi cap de les
titulacions previstes en el sistema educatiu, que tenguin com a
funció principal la recepció al públic o l’atenció telefònica, així
com els que tenguin com a funció principal la informació a
l’alumnat en els centres educatius, en què la relació de llocs de
treball ha d’exigir com a requisit el nivell A2 de coneixements
de llengua catalana o equivalent. e) Per ocupar els llocs de
treball corresponents a categories de personal estatutari de
gestió i serveis per ingressar en els quals es requereixi un nivell
de titulació acadèmica corresponent al subgrup C2 o no
s’exigeixi cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu,
que tenguin com a funció principal la informació i l’atenció al
públic, en què en la relació de llocs de treball ha d’exigir com
a requisit el nivell A2 de coneixements de llengua catalana o
equivalent. f) Per ocupar els llocs de treball en què, ateses les

característiques especials de les seves funcions, es motivi que és
imprescindible exigir el coneixement en determinat nivell de
català, la qual cosa es farà mitjançant la relació de llocs de
treball.”

Per la seva banda, alguns ajuntaments de les Illes Balears
que han modificat i/o adaptat la Relació de llocs de treball
d'acord amb la modificació de la llei de funció pública i han
incorporat el requisit de llengua catalana en diversos o en la
majoria de llocs de treball, entenent que es donava el supòsit de
“funció principal” en “informació, atenció, recepció” al públic,
han estat objecte de la impugnació i/o el control de legalitat de
l'administració autonòmica.

Tot i açò, el maig de 2013, l'Ajuntament d'Alcúdia aprova
amb el vot favorable de totes les formacions polítiques
representades, una RLT en la qual s'exigeix el coneixement del
català com a requisit en totes les places del catàleg.

Posteriorment, el juny del mateix any, el Parlament de les
Illes Balears, arran de l'acord municipal d'Alcúdia, aprovava la
següent resolució: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a respectar l'acord de l'Ajuntament
d'Alcúdia, així com de la resta d'ajuntaments de les Illes, que
modifica la relació de llocs de treball i s'hi estableix el requisit
de coneixement de la llengua catalana en tota la seva plantilla”.

Finalment, és necessari constatar que la consellera
d'Administracions Públiques, en la seva primera compareixença
en Comissió d'Assumptes Institucionals, reiterava el respecte
total a l'autonomia municipal: “I el que hem fet amb
l’Ajuntament d’Alcúdia, com amb altres ajuntaments, però bé,
ho han fet vostès en el Parlament, és demanar que es respecti,
clar que sí; és que aquesta excepció precisament era per
respectar l’autonomia local, i crec que el meu antecessor ja ho
va dir en altres ocasions, sempre respectarem l’autonomia local.
Si un ajuntament considera que té cinc places que han de tenir
el requisit perquè el necessiten les seves funcions, l’ajuntament
té autonomia i capacitat suficient per determinar, de forma
excepcional i motivada conforme a la llei; la resta de places han
de complir els altres supòsits que estableix la llei, i no és més
que això, vull dir que... en aquest sentit donam compliment a la
llei i donam compliment a un compromís electoral.”

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar les actuacions en forma d'impugnació o de
requeriment, dutes a terme a diversos ajuntaments de les Illes
Balears arran del corresponent acord municipal de modificació
i/o adaptació de la relació de llocs de treballs en la qual s'inclou
de forma parcial o completa el requisit de coneixement de la
llengua pròpia de les Illes Balears.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar la modificació de la Llei de modificació
de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme la seva tasca executiva d'acord
amb el mandat estatutari segons el qual la llengua catalana és la
llengua oficial pròpia de les Illes Balears.

Palma, a 17 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Increment dels trasllats d'especialistes des de l'hospital de Son
Espases als centres hospitalaris de les illes de Menorca i
d'Eivissa

Exposició de motius

A la present legislatura, un dels objectius del Govern de les
Illes Balears és que tots els ciutadans de la comunitat,
independentment de l’illa on resideixen, puguin gaudir de la
mateixa qualitat dels serveis sanitaris. Per aquesta raó, la
Conselleria de Salut s’esforça dia a dia a mostrar una especial
sensibilitat cap als pacients de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera perquè progressivament disposin de centres
hospitalaris amb més especialistes i així es puguin evitar els
costosos i incòmodes desplaçaments de pacients i acompanyants
a Son Espases.

Bons exemples d’aquesta sensibilitat de la Conselleria de
Salut són el servei d’un cardiòleg a l’illa de Formentera des del
mes d’abril de 2013 i els desplaçaments d’especialistes de
l’hospital de referència Son Espases a l’hospital Can Misses
d’Eivissa i a l’hospital Mateu Orfila de Menorca que al llarg de
l’any 2012 es van veure incrementats en un 46% respecte de
l’any anterior, estalviant 1.374 desplaçaments de pacients i el
cost econòmic que això representa per a les arques del Govern.
Concretament l’illa d’Eivissa compta amb nous serveis
desplaçats de Mallorca de cirurgia pediàtrica, immunologia,
neurocirurgia, traumatologia infantil i cirurgia plàstica, i l’illa
de Menorca amb neurocirurgia i cardiologia infantil.

Consideram que aquesta és una gran mesura d’eficiència i
d’estalvi, però sens dubte és una qüestió vital per als ciutadans
de les illes menors que així poden gaudir d’uns serveis sanitaris
millors i més propers, i per això el Grup Parlamentari Popular
vol demanar al Govern que aquesta línia continuï creixent i que
els trasllats d’especialistes de l’hospital de referència Son
Espases als hospitals de Can Misses d’Eivissa i Mateu Orfila de
Menorca vagin augmentant de forma progressiva i significativa.

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar progressivament els trasllats
d’especialistes des de l’hospital de referència de Son Espases als
hospitals Mateu Orfila de Menorca i Can Misses d’Eivissa com
a mesura d’eficiència i perquè tots els ciutadans de totes les illes
puguin accedir a uns serveis sanitaris propers i de qualitat.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Pla integral de turisme i diversificació

Les Illes Balears han estat una destinació que durant molts
d’anys s’ha inclinat de forma casi exclusiva pel mono producte
de sol i platja. Un producte supeditat a la situació geogràfica i
a la climatologia. La forta estacionalitat d’aquest producte
dificulta que l’activitat turística tingui lloc durant tot l’any, i la
gran dependència d’aquest tipus de turisme fa que en prioritzar
ingressos, altres productes emergents i que també es poden
desenvolupar en la nostra destinació no es potenciïn de la
mateixa manera.

Per alta banda, els països de l’entorn mediterrani com el
Marroc, Croàcia, Turquia, Grècia, etc., estan fonamentats en
turisme de sol i platja com a font d’ingressos i han desenvolupat
zones turístiques que competeixen directament amb la indústria
de les Illes balears en situació avantatjosa pels seus preus més
econòmics.

El sector privat centralitza la major part dels seus recursos
al llarg dels mesos de juny, juliol, agost i setembre, es a dir,
temporada alta. Fent un còmput global anual, aquests se situen
en un curt espai de temps i aconsegueixen el seu punt d’equilibri
al final de la temporada.

Aquest sector, molt susceptible, amb gran influencia de
factors com els costs derivats de la insularitat, entre d’altres,
suporta amb major dificultat les fluctuacions del mercat
marcades per factors exògens. En situacions amb una
estacionalitat tan marcada com la nostra, aquests factors poden
resultar determinants en benefici o en detriment de la temporada
turística.
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Una situació inestable en una altra destinació pot
beneficiar-nos mentre que, al contrari, pot perjudicar-nos
greument ja que comptem amb més de 10.439 empreses amb
activitat principal emmarcada dins el sector, el turisme mou més
de 10 mil milions d’euros anuals, el que suposa un 44,2% del
PIB balears, i genera un 31% dels llocs de feina a la nostra
comunitat.

Totes aquestes dades posen de manifest la importància i la
necessitat de treballar en productes alternatius al conegut “sol
i platja” per tal de fer front a les nostres debilitats com a mercat
turístic i aconseguir així una major fortalesa i seguretat per a la
nostra economia.

Els poders públics de la comunitat autònoma tenen
l’obligació establerta per l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears de reconèixer l’activitat turística com a element
econòmic estratègic. Estableix que el foment i l’ordenació
turística s’han de dur a terme amb l’objectiu de fer-la, a més de
compatible amb el respecte al medi ambient, el patrimoni
cultural i el territori, també amb polítiques generals i sectorials
de foment i ordenació econòmica que tinguin com a finalitat
afavorir el creixement econòmic a mitjà i llarg termini, en el
marc del qual s’emmarca la desestacionalització.

El Pla integral de turisme de les Illes Balears 2012-2015 és
precisament l’instrument de planificació estratègica del turisme
que neix amb la vocació de donar resposta als nous reptes sobre
el present i el futur de la gestió pública en matèria turística,
obrint noves possibilitats per solucionar demandes històriques
del sector, com és, entre d’altres, invertir la forta tendència a
l’estacionalitat. En aquest sentit el PITIB estableix vuit línies de
productes definits i especialitzats per desenvolupar que ens
permetin competir en el mercat de l’oferta actual.

És per tot això que:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al Govern de les Illes Balears per la seva política vers la
desestacionalització del turisme establerta al Pla integral de
turisme i desenvolupada als plans anuals d'acció en promoció
turística, on queda recollit l’impuls promocional a productes
especialitzats alternatius a “sol i platja”.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per la diversificació,
mostrant la gran varietat i riquesa de les nostres destinacions,
amb l’objectiu de centrar esforços i productes que contribueixin
a canviar la tendència de la nostra corba de demanda.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Desenvolupament de la central de compres del Servei de Salut
de les Illes Balears

Exposició de motius

En començar la legislatura, el nou govern es trobà que el
deute de la comunitat superava els 4.500 milions d’euros.
Evidentment era un punt de partida complicat que condicionava
inevitablement totes les decisions polítiques que es prenguessin,
sempre encaminades a restablir l’equilibri financer, a poder
pagar els proveïdors i a garantir el manteniment dels serveis als
ciutadans.

Des del primer instant, totes les àrees de l’executiu
autonòmic van adoptar mesures d’austeritat, de contenció de la
despesa i de màxima eficiència per tal de restablir un equilibri
financer trencat per un deute disparat en un 153%. La formació
del Govern ja va venir determinada per una reducció notable de
conselleries, de direccions generals i d’alts càrrecs que va ser
especialment significativa en el cas de la Conselleria de Salut.
La Conselleria de Salut també s’ha vist afectada pel deute i s’ha
vist obligada a afrontar el repte de la crisi del sistema sanitari
públic i a garantir un model sostenible i de qualitat. Per això,
s’ha apostat per criteris d’eficiència i pel compliment
pressupostari com a fórmules eficaces per garantir els serveis
sanitaris públics a la població balear.

Una de les iniciatives a desenvolupar aquesta legislatura en
matèria sanitària és la posada en marxa de la Central de compres
i logística, de manera que s’instauri una única política de
compres per a tots els centres de l’Ibsalut i que tots els
departaments de compres i logística passin a dependre
funcionalment d’aquesta central.

Amb aquesta mesura d’estalvi i de control s’aconsegueix la
unificació de preus i la catalogació dels productes, se centralitza
la contractació i la logística, permetent
estalvis milionaris i el manteniment de la qualitat del productes.

Des de sempre, cada gerència comprava seguint el seu propi
criteri, hi havia proveïdors diferents, disparitat de preus, de
productes i de catàlegs. Com a conseqüència l’estalvi era
mínim, però la centralització de les compres i de la logística
permet corregir-ho i optimitzar els recursos econòmics.

Un aspecte destacable també és la centralització dels
catàlegs de farmàcia hospitalària i d’implantologia, productes
que representen el 67% de la compra de subministraments de tot
el Servei de Salut.

En definitiva, són qüestions molt rellevants per al bon
funcionament, per a l’estalvi i per a la sostenibilitat del nostre
sistema sanitari públic i sabem que la Conselleria de Salut fa
temps que hi dedica grans esforços. Per tant, des del Grup
Parlamentari Popular lloam aquesta iniciativa tan positiva i
necessària en el context actual i volem instar el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el seu desenvolupament perquè els
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beneficis que se'n deriven siguin els màxims i arribin amb la
major celeritat possible, i per això presentam la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de les Illes Balears a continuar treballant intensament en la
posada en funcionament de la Central de compres del Servei de
Salut, amb l’objectiu de centralitzar la compra de productes
sanitaris i d’unificar els catàlegs de productes de farmàcia
hospitalària i d’implantologia per tal de potenciar l’estalvi
econòmic i el manteniment de la qualitat dels productes.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Impuls formatiu del professorat en matèria de llengües
estrangeres

La normativa del TIL es basa per una banda en la millora de
la competència lingüística del professorat i per una altra en la
seva formació en la metodologia AICLE, és a dir, en
l'aprenentatge de continguts en llengua estrangera.

Sense obviar la tasca que altres institucions ja fan en aquest
sentit, associacions, sindicats, acadèmies i altres institucions
formatives com ICE o la Universitat, els centres de formació del
professorat dependent del Govern han de reforçar els seus
programes formatius per donar resposta als nous reptes de
l'educació moderna en l'aspecte lingüístic i mantenir el nivell
respecte de les dues llengües oficials de la nostra comunitat,
afrontar amb eficàcia la formació del cos docent quant a les
llengües estrangeres.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur endavant un impuls formatiu del professorat en
matèria de llengües estrangeres mitjançant el reforç dels
programes formatius dels CEPS.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Ampliació de l'oferta on-line de formació d'anglès

La implementació del TIL ha suposat una passa endavant en
el plurilingüisme educatiu en aquestes illes. La realitat és que
aquesta comunitat havia d'avançar al pas que marca Europa i
seguint les seves recomanacions.

Que tots els alumnes puguin millorar la seva competència
lingüística en els diferents nivells suposa un esforç per part del
professorat que ha de ser d'especial consideració i objecte de
programes de reforç per a la culminació dels objectius
proposats. La comunitat educativa, en el seu sentit més ampli:
institucions, sindicats, acadèmies, associacions, etc.,  ha d'oferir
un reforç a nivell formatiu de forma coordinada, amb
aprofitament de les noves tecnologies com és l'oferta formativa
on-line.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'ampliació de l'oferta on-line de formació d'anglès per
al professorat.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Ampliació del programa auxiliars de conversa en llengua
estrangera

Un dels objectius de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats és impulsar l'aprenentatge d'idiomes estrangers dins
del marc dels objectius establerts per la Unió Europea per a
l'any 2020, aquest programa s'ha gestionat històricament per
l'antic departament de programes internacionals ara:
Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors,
auxiliars de conversa en llengua estrangera.

També existeix la possibilitat d'incorporar a natius d'altres
països residents a Balears fins i tot a jubilats amb aquestes
característiques. Les funcions dels auxiliars de conversa
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consisteixen a transmetre la riquesa cultural del seu país, la qual
cosa suposa una oportunitat per a la comunitat educativa, un
enriquiment compartit, així com la integració en el centre
educatiu i reforçar les destreses comunicatives dels alumnes.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta a debat
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'ampliació del programa auxiliars de conversa en
llengua estrangera.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Potenciar els instruments d'atenció directa al ciutadà en risc
d'exclusió

L'actual conjuntura econòmica ha transformat en gran
manera la realitat social. El ràpid augment de la desocupació, la
ruptura de la bombolla immobiliària i la crisi financera han
incrementat el nombre de persones en situació de vulnerabilitat
social i han canviat el perfil dels que es troben en situació de
pobresa.

La lluita contra la pobresa exigeix una acció integral,
transversal i coordinada de totes les administracions i els agents
socials rellevants ja que, donada la naturalesa multidimensional
del problema, no pot abordar-se únicament des de la perspectiva
econòmica sinó de forma integrada, reconeixent la necessitat de
donar suport a les famílies amb fills, fomentant l'accés al mercat
laboral dels pares i mares, adoptant mesurades de conciliació,
donant suport a les llars amb baixos ingressos i facilitant l'accés
als serveis de qualitat. Solament amb un enfocament global,
s'aconseguirà reduir la taxa de pobresa i exclusió social i
s'afavorirà el benestar d'aquells colAlectius més desfavorits.

La lluita contra la pobresa i l'exclusió social constitueix una
de les prioritats de les diferents administracions per als propers
anys. Es fa necessari establir una acció coordinada,
complementària i eficaç de totes les administracions públiques
i altres actors rellevants en aquest camp.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure en coordinació amb el Govern d'Espanya,

mesures i accions concretes dirigides a l'atenció dels grups més
vulnerables i a potenciar els instruments d'atenció directa al
ciutadà en risc d'exclusió.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Flexibilitat horària

Exposició de motius

A Espanya els horaris laborals són difícils de compatibilitzar
amb la vida familiar i personal. Els nostres horaris, en general,
són més rígids que els de la resta de països de la Unió Europea.

La falta de temps i les dificultats de poder distribuir d'una
forma racional el temps de treball minven considerablement la
qualitat de vida de les persones. Els treballadors disposen de
menys temps del desitjat per a la satisfacció de les seves
necessitats familiars i personals.

Està provat que unes bones pràctiques en matèria de
conciliació repercuteixen en la millora de la qualitat de vida de
les persones, i que aquesta reverteix positivament en les
empreses.

Actualment, al nostre país està molt estesa una cultura
empresarial que valora la permanència en el lloc de treball més
enllà de l'hora de sortida. No obstant això, dedicar més hores al
treball no és sinònim d'una major productivitat.

S'ha demostrat que la flexibilitat horària és una de les
millors vies per motivar els empleats i, al seu torn, és una de les
mesures més efectives per afavorir la conciliació de la vida
laboral i familiar.

També és cert que la flexibilitat laboral ha d'ajustar-se a les
necessitats de les empreses. La distribució dels temps de treball,
per tant, haurà de ser diferent a cada empresa, d'acord amb les
seves característiques.

Des del Grup Parlamentari Popular considerem fonamental
que cada vegada hi hagi una major flexibilitat en els horaris de
treball amb la finalitat de conciliar millor la vida personal i
laboral, aportar una major qualitat de vida als treballadors, i que
al seu torn reverteixi de forma positiva a les empreses.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
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Proposició no de llei

El Parlament insta el Govern de l'Estat a promoure, en
coordinació amb la resta d'administracions i agents socials, la
flexibilitat horària, a través de les mesures necessàries per
avançar en l'adequació dels horaris laborals, escolars,
comercials, administratius, d'oci, televisió i transport, en atenció
a les necessitats de les persones.

Palma, a 18 de juliol de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7746/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
de Salut, sobre l'atenció sanitària durant l'estiu 2013.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre quina ha
estat i com s'ha dut a terme l'atenció sanitària a les Illes Balears
durant l'estiu de 2013.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 100
i 101 del Reglament de la cambra i per la Resolució de
Presidència reguladora de l’aplicació del procediment
d’urgència a les iniciatives no legislatives, s'acorda que la
iniciativa indicada es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 7957/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Presidència,
sobre el projecte del Govern en matèria de cooperació i
desenvolupament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença del Sr. Conseller de Presidència,
davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre el projecte del
Govern en matèria de cooperació i desenvolupament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació pel procediment d'urgència davant el Ple de la

cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 5382/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2013, admet a tràmit els escrits RGE núm.
8398/13 i 8399/13, presentats pel Grup Parlamentari Socialista,
i acorda que la proposició no de llei esmentada, relativa a
derogació del Decret de tractament integral de llengües (BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013), sigui tramitada davant el Ple
de la cambra.

Així mateix, conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament del Parlament i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la proposició no de llei
indicada es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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