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BY) RGE núm. 5203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb Company Susana (Papelerías Company). 9738

BZ) RGE núm. 5204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
comercial de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència amb Company Susana (Papelerías Company). 9738

CA) RGE núm. 5205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 9738

CB) RGE núm. 5206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 9739

CC) RGE núm. 5207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 9739

CD) RGE núm. 5208/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 9739

CE) RGE núm. 5209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 9739

CF) RGE núm. 5210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació comercial
de la Conselleria de Família i Serveis Socials amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 9739

CG) RGE núm. 5211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
comercial de la Conselleria de Salut amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 9739

CH) RGE núm. 5212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 9740

CI) RGE núm. 5213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació comercial
de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 9740

CJ) RGE núm. 5346/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (I). 9740

CK) RGE núm. 5347/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (II). 9740

CL) RGE núm. 5348/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (III). 9740

CM) RGE núm. 5349/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (IV). 9740

CN) RGE núm. 5350/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (V). 9741

CO) RGE núm. 5351/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (VI). 9741
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CP) RGE núm. 5352/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (VII). 9741

CQ) RGE núm. 5353/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (VIII). 9741

CR) RGE núm. 5354/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (IX). 9741

CS) RGE núm. 5355/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (X). 9741

CT) RGE núm. 5356/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XI). 9741

CU) RGE núm. 5357/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XII). 9742

CV) RGE núm. 5358/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIII). 9742

CX) RGE núm. 5359/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIV). 9742

CY) RGE núm. 5360/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XV). 9742

CZ) RGE núm. 5361/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XVI). 9742

DA) RGE núm. 5362/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XVII). 9742

DB) RGE núm. 5363/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XVIII). 9743

DC) RGE núm. 5364/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIX). 9743

DD) RGE núm. 5365/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XX). 9743

DE) RGE núm. 5366/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXI). 9743

DF) RGE núm. 5367/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXII). 9743

DG) RGE núm. 5368/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXIII). 9743

DH) RGE núm. 5369/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXIV). 9743

DI) RGE núm. 5370/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXV). 9744

DJ) RGE núm. 5371/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXVI). 9744

DK) RGE núm. 5372/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXVII). 9744
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DL) RGE núm. 5373/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXVIII). 9744

DM) RGE núm. 5374/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXIX). 9744

DN) RGE núm. 5375/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXX). 9744

DO) RGE núm. 5376/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXI). 9745

DP) RGE núm. 5377/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXII). 9745

DQ) RGE núm. 5378/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXIII). 9745

DR) RGE núm. 5379/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXIV). 9745

DS) RGE núm. 5380/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXV). 9745

DT) RGE núm. 5381/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXVI). 9745

DU) RGE núm. 5382/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXVII). 9746

DV) RGE núm. 5383/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXVIII). 9746

DX) RGE núm. 5384/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXIX). 9746

DY) RGE núm. 5385/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XL). 9746

DZ) RGE núm. 5386/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XLI). 9746

EA) RGE núm. 5387/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme (XLII). 9746

EB) RGE núm. 5388/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació de la targeta verda. 9746

EC) RGE núm. 5389/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del press
trip de premsa belga. 9747

ED) RGE núm. 5390/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment
del press trip a premsa belga. 9747

EE) RGE núm. 5391/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a press trip
a Menorca, Eivissa i/o Formentera. 9747

EF) RGE núm. 5415/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compatibilitat del treball
públic i concertat. 9747

EG) RGE núm. 5423/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica de cirurgia general i digestiu a Son Espases. 9747
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EH) RGE núm. 5424/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica de cirurgia general i digestiu a Son Llàtzer. 9747

EI) RGE núm. 5425/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9748

EJ) RGE núm. 5426/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital de Manacor. 9748

EK) RGE núm. 5427/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital Mateu Orfila. 9748

EL) RGE núm. 5428/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital Can Misses. 9748

EM) RGE núm. 5429/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital de Formentera. 9748

EN) RGE núm. 5430/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en angiologia i cirurgia vascular a l'Hospital Son Espases. 9748

EO) RGE núm. 5431/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en cirurgia cardíaca a l'Hospital Son Espases. 9749

EP) RGE núm. 5432/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital Son Espases. 9749

EQ) RGE núm. 5433/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en cirurgia pediàtrica a l'Hospital Son Espases. 9749

ER) RGE núm. 5434/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en cirurgia plàstica a l'Hospital Son Espases. 9749

ES) RGE núm. 5435/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
cirurgia toràcica a l'Hospital Son Espases. 9749

ET) RGE núm. 5436/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en neurologia a l'Hospital Son Espases. 9749

EU) RGE núm. 5437/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Son Espases. 9749

EV) RGE núm. 5438/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en oftalmologia a l'Hospital Son Espases. 9750

EX) RGE núm. 5439/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en otorrinolaringologia a l'Hospital Son Espases. 9750

EY) RGE núm. 5440/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en urologia a l'Hospital Son Espases. 9750

EZ) RGE núm. 5441/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Son Llàtzer. 9750

FA) RGE núm. 5442/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en oftalmologia a l'Hospital Son Llàtzer. 9750

FB) RGE núm. 5443/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en otorrinolaringologia a l'Hospital Son Llàtzer. 9750

FC) RGE núm. 5444/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en urologia a l'Hospital Son Llàtzer. 9751



BOPIB núm. 152 -  23 de maig de 2014 9683

FD) RGE núm. 5445/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de Manacor. 9751

FE) RGE núm. 5446/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
oftalmologia a l'Hospital de Manacor. 9751

FF) RGE núm. 5447/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital de Manacor. 9751

FG) RGE núm. 5448/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en urologia a l'Hospital de Manacor. 9751

FH) RGE núm. 5449/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9751

FI) RGE núm. 5450/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
oftalmologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9752

FJ) RGE núm. 5451/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9752

FK) RGE núm. 5452/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en urologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9752

FL) RGE núm. 5453/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital Mateu Orfila. 9752

FM) RGE núm. 5454/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital Can Misses. 9752

FN) RGE núm. 5455/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Mateu Orfila. 9753

FO) RGE núm. 5456/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en oftalmologia a l'Hospital Mateu Orfila. 9753

FP) RGE núm. 5457/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital Mateu Orfila. 9753

FQ) RGE núm. 5458/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en urologia a l'Hospital Mateu Orfila. 9753

FR) RGE núm. 5459/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Can Misses. 9753

FS) RGE núm. 5460/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
oftalmologia a l'Hospital Can Misses. 9753

FT) RGE núm. 5461/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital Can Misses. 9753

FU) RGE núm. 5462/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en urologia a l'Hospital Can Misses. 9754

FV) RGE núm. 5463/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de Formentera. 9754

FX) RGE núm. 5464/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a cirurgia general i digestiu a Son Espases. 9754

FY) RGE núm. 5465/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a cirurgia general i digestiu a Son Llàtzer. 9754
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FZ) RGE núm. 5466/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9754

GA) RGE núm. 5467/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital de Manacor. 9754

GB) RGE núm. 5468/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital Mateu Orfila. 9754

GC) RGE núm. 5469/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital Can Misses. 9755

GD) RGE núm. 5470/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital de Formentera. 9755

GE) RGE núm. 5471/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a l'Hospital Can Misses. 9755

GF) RGE núm. 5472/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a l'Hospital de Formentera. 9755

GG) RGE núm. 5473/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a l'Hospital Mateu Orfila. 9755

GH) RGE núm. 5474/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a l'Hospital de Manacor. 9755

GI) RGE núm. 5475/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9756

GJ) RGE núm. 5476/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a Son Llàtzer. 9756

GK) RGE núm. 5477/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a Son Espases. 9756

GL) RGE núm. 5478/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en angiologia i cirurgia vascular a l'Hospital Son Espases. 9756

GM) RGE núm. 5479/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en cirurgia cardíaca a l'Hospital Son Espases. 9756

GN) RGE núm. 5480/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital Son Espases. 9756

GO) RGE núm. 5481/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en cirurgia pediàtrica a l'Hospital Son Espases. 9757

GP) RGE núm. 5482/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en cirurgia plàstica a l'Hospital Son Espases. 9757

GQ) RGE núm. 5483/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en cirurgia toràcica a l'Hospital Son Espases. 9757

GR) RGE núm. 5484/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en neurologia a l'Hospital Son Espases. 9757

GS) RGE núm. 5485/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Son Espases. 9757

GT) RGE núm. 5486/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en oftalmologia a l'Hospital Son Espases. 9757
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GU) RGE núm. 5487/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital Son Espases. 9758

GV) RGE núm. 5488/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en urologia a l'Hospital Son Espases. 9758

GX) RGE núm. 5489/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Son Llàtzer. 9758

GY) RGE núm. 5490/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en oftalmologia a l'Hospital Son Llàtzer. 9758

GZ) RGE núm. 5491/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital Son Llàtzer. 9758

HA) RGE núm. 5492/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en urologia a l'Hospital Son Llàtzer. 9758

HB) RGE núm. 5493/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de Manacor. 9758

HC) RGE núm. 5494/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en oftalmologia a l'Hospital de Manacor. 9759

HD) RGE núm. 5495/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital de Manacor. 9759

HE) RGE núm. 5496/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en urologia a l'Hospital de Manacor. 9759

HF) RGE núm. 5497/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9759

HG) RGE núm. 5498/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en oftalmologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9759

HH) RGE núm. 5499/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9759

HI) RGE núm. 5500/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en urologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. 9759

HJ) RGE núm. 5501/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital Mateu Orfila. 9760

HK) RGE núm. 5502/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital Can Misses. 9760

HL) RGE núm. 5503/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Mateu Orfila. 9760

HM) RGE núm. 5504/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en oftalmologia a l'Hospital Mateu Orfila. 9760

HN) RGE núm. 5505/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital Mateu Orfila. 9760

HO) RGE núm. 5506/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en urologia a l'Hospital Mateu Orfila. 9760

HP) RGE núm. 5507/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de Can Misses. 9761
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HQ) RGE núm. 5508/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en oftalmologia a l'Hospital de Can Misses. 9761

HR) RGE núm. 5509/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital de Can Misses. 9761

HS) RGE núm. 5510/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en urologia a l'Hospital de Can Misses. 9761

HT) RGE núm. 5511/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de demora
mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de Formentera. 9761

HU) RGE núm. 5527/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inauguració del
curs 2013-2014. 9761

HV) RGE núm. 5612/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Assumptes
d'urgència que s'han introduït al Consell de Govern de dia 15 de maig de 2014. 9761

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 5741/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges
de lloguer turístic. 9762

B) RGE núm. 5742/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació del transport
aeri de les Illes Balears. 9763

C) RGE núm. 5743/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a externalització de
serveis a l'hostaleria. 9763

D) RGE núm. 5744/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de les
alAlegacions contra les prospeccions petrolíferes. 9763

E) RGE núm. 5745/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació
econòmica (I). 9763

F) RGE núm. 5746/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperació econòmica (II). 9763

G) RGE núm. 5750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a targeta per
a l'avarada d'embarcacions en rampa. 9763

H) RGE núm. 5751/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira d'internet.
9764

I) RGE núm. 5752/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'acció 2014
en relació amb els mercats i productes. 9764

J) RGE núm. 5753/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell de coordinació
de polies locals de les Pitiüses. 9764

K) RGE núm. 5754/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova regulació
de la targeta bàsica. 9764

L) RGE núm. 5755/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a facturació
del sector serveis. 9764

M) RGE núm. 5756/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inserció dels
colAlectius més vulnerables. 9764

N) RGE núm. 5757/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enquesta de
satisfacció de l'usuari del Servei  Balear de Salut. 9765
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O) RGE núm. 5758/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat i
neteja de les aigües de bany. 9765

P) RGE núm. 5759/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'ocupació
de les Illes Balears. 9765

Q) RGE núm. 5760/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reunió amb la comunitat
educativa. 9765

R) RGE núm. 5761/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a repartiment radioelèctric.
9765

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 5238/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ocultació d'informes per
part del Ministeri d'Indústria. 9766

B) RGE núm. 5523/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no emissió d'informe
preceptiu en un tema concret. 9766

C) RGE núm. 5524/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes per a les
empreses que s'han adherit a la targeta blava. 9766

D) RGE núm. 5525/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a devolució de la paga
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C) RGE núm. 5529/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defensa del tren. 9768

D) RGE núm. 5614/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones majors de 45 anys sense feina i prestacions. 9769
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 9061/13, relativa a racionalització i
universalització de criteris per a instalAlacions fotovoltaiques
i desenvolupament del vehicle elèctric a les Illes Balears, amb
les esmenes RGE núm. 5104/14 i 5125/14, dels Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS, respectivament, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a realitzar les modificacions legislatives oportunes
perquè les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la
instalAlació de plaques fotovoltaiques en edificis existents
s'harmonitzin, basant-se en la declaració responsable i simple
d’obra menor.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les modificacions legislatives oportunes
perquè les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la
instalAlació de plaques fotovoltaiques en edificis existents no
suposi una modificació de la llicència d'activitats, en el cas que
es tracti d'activitats que requereixen llicència.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les modificacions legislatives oportunes
perquè les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la
instalAlació d'infraestructures de càrrega per a vehicles elèctrics
s'harmonitzi per a tots els municipis, basant-se en la declaració
responsable.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les modificacions legislatives oportunes
perquè les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la
instalAlació d'infraestructures de càrrega per a vehicles elèctrics
així com les d'instalAlació de plaques fotovoltaiques en edificis
existents no suposin una modificació de la llicència d'activitats,
en el cas de tractar-se d'activitats que requereixen llicència.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que s’està
redactant el Pla Director Sectorial que afavorirà la instalAlació
d’energies renovables a les Illes Balears i insta el Govern a
redactar i aprovar, amb el màxim acord i consens, el Pla
Director Sectorial d’Energies Renovables de les Illes Balears.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a cercar
el màxim consens i el suport de la societat civil per a un nou
model energètic per a les Illes Balears a mig i a llarg termini,
basat en les energies renovables i dialogat i pactat en el marc del
nou Pla Director de l’Energia autonòmic."

A la seu del Parlament, 20 de maig de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2508/14,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política hospitalària del
Govern de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez.

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

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Fina Santiago i el
Sr. Martí Sansaloni.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4983/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte de llei agrària.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4986/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a llei d'emprenedoria. (BOPIB núm.
150, de 9 de maig de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4981/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cobrament de les beques universitàries.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4978/14, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a oferta dels party boats. (BOPIB núm. 150, de 9 de
maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4971/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de l'estada mitjana
dels hospitals de les Illes Balears. (BOPIB núm. 150, de 9 de
maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5097/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a arxiu d'expedients
sancionadors. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4980/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dictamen del Consell
Consultiu sobre l'ordre del TIL. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig
de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4969/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dictamen favorable emès pel
Consell Consultiu en relació amb l'ordre d'implantació del
Decret integrat de llengües. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4982/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nou REB. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig
de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4973/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració amb la FELIB.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4976/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a XXXI edició del Saló Nàutic.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4968/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a premi a millors illes de Condé
Nast Traveller. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4970/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a commemoració del Dia
Internacional de la Família. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 5108/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a targeta blava. (BOPIB núm. 151,
de 16 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4984/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compromisos en matèria
s'atenció sanitària. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
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La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 4865/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures necessàries per a
l'ensenyament-aprenentatge de llengües de les Illes Balears
.(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Ple de la cambra, per tal de retre compte del compliment de la
Moció RGE núm. 10332/12, relativa a política general
sanitària (RGE núm. 4599/14).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de maig de 2014, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
de Salut, qui va retre comptes del compliment de la moció
esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació,

Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 128/12, relativa a institució de la Setmana Ramon Llull
(RGE núm. 4600/14).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de maig de 2014, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, qui va retre
comptes del compliment de la proposició no de llei esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 4975/14, 4972/14, 4974/14 i 4977/14.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de maig de 2014, els diputats del Grup Parlamentari Popular
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, Sr. Francisco Mercadal i Alabern,
Sr. Carlos L. Veramendi i Mestre i Sra. Margalida Cabrer i
González retiraren les preguntes esmentades, relatives a
actuacions en relació amb les mesures aprovades per la
Comissió per a la reforma de les administracions públiques, a
consens en relació amb l'avantprojecte de llei de comerç de les
Illes Balears, a acord del Consell Balear de Transports en
relació amb les llicències d'autotaxi i els vehicles de classe C i
a proposta de reducció del nombre de diputats, respectivament,
publicades en el BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 14 de maig de 2014, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 731/14, relativa a ampliació
i millora de la cartera de serveis sanitaris a l'Hospital de
Formentera, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les

Illes Balears que segueixi treballant en l’ampliació i la millora
de la cartera de serveis de l’Hospital de Formentera, per tal de
disminuir la necessitat dels ciutadans de l’illa d’haver-se de
desplaçar fora per rebre una determinada assistència sanitària."

A la seu del Parlament, 20 de maig de 2014.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
15602/13, relativa a conveni de suport educatiu amb
ASPANOB, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

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

les Illes Balears a signar un conveni de colAlaboració amb
l’Associació Aspanob per a tasques de suport educatiu a
l’alumnat malalt de càncer i als seus germans i germanes de les
Illes Balears, segons la partida pressupostària
13401-421D01-48000.

2. El Parlament de les Illes Balears insta novament el
Govern de les Illes Balears a posar-se al dia en el pagament de
les subvencions i dels ajusts concedits a l’Associació Aspanob
segons els convenis aprovats."

A la seu del Parlament, 20 de maig de 2014.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2014,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2199/14, relativa a difusió de bones pràctiques dels centres
escolars, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a continuar treballant en l’àmbit de les bones
pràctiques i a instaurar la celebració anual d’un encontre
d’experiències de les bones pràctiques que es realitzin en els
centres escolars de la comunitat autònoma. Aquest encontre
s’hauria de reconèixer a efectes de formació permanent, i
s’hauria de garantir la publicació i/o l’accés digital a les
experiències exposades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar millorant el sistema de reconeixement,
registre i divulgació de bones pràctiques que puguin servir de
referència per al conjunt dels centres educatius de les Illes
Balears."

A la seu del Parlament, 20 de maig de 2014.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 14 de maig de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 399/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació del dret a l'assistència sanitària per part
dels ciutadans espanyols emigrants. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions

Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre l'informe d'avaluació intermedi del Pla
d'igualtat (RGE núm. 1960/14).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig de
2014, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, qui, acompanyada del director
general de la Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat del Servei, de la directora de l'EBAP, de la cap de
Gabinet, del cap de Premsa i de l'assessora de la consellera,
informà sobre el tema indicat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 3194/14, de solAlicitud de

compareixença de la Sra. Delegada del Govern a les Illes
Balears.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig de
2014, resultà rebutjat per 6 vots a favor i 9 en contra, l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el
qual solAlicitava la compareixença de la Sra. Delegada del
Govern a les Illes Balears sobre les dades de criminalitat de les
Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig de 2014, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes
Balears.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental, s'obri un termini ordinari de presentació
d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'Economia.

Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a la sessió de dia 9 de maig de
2014, adoptà, entre d'altres, el següent Acord:

3. Acord d'aprovació del Projecte de llei d'ordenació
minera de les Illes Balears.

A proposta del conseller d'Economia i Competitivitat, el
Consell de Govern adopta l'Acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei d'ordenació minera de
les Illes Balears, que s'adjunta a aquest acord.

Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament de
les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 117 del
Reglament de la cambra.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, a 9 de maig de 2014.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI D’ORDENACIÓ MINERA DE

LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Aquesta Llei pretén donar resposta a una necessitat evident
a les Illes Balears, que és la regulació integral, moderna i eficaç
del sector miner balear i, a la vegada, la conciliació d’un bé
jurídic fonamental i digne de protecció, com és el medi ambient,
amb un altre, no menys digne de protecció, com és el
desenvolupament econòmic, la creació de riquesa i l’ocupació.

El sector de la mineria, a les Illes Balears majoritàriament
representat per l’explotació de pedreres, té una més que notable
rellevància socioeconòmica, si bé, per la seva pròpia naturalesa,
moltes vegades deriva en una relació conflictiva amb una
normativa mediambiental en constant creixement i un
desplegament especialitzat.

Així mateix, el caràcter preconstitucional de la Llei 22/1973,
de 21 de juliol, de mines, el seu llarg període de vigència i la
molt escassa incidència de modificacions normatives, i la
quantitat ingent de normes de tipus ambiental i territorial
d’àmbit europeu, estatal i autonòmic que reflecteixen la
preocupació de la societat actual pel manteniment del nostre
patrimoni natural i el foment del desenvolupament sostenible de
les diferents activitats econòmiques, exigeixen l’aprovació
d’una llei autonòmica que tengui en compte la necessitat de
protecció del medi ambient sense impedir el desenvolupament
econòmic del sector industrial a les Illes Balears.
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D’una banda, la integració en la Unió Europea ens obliga a
tenir en compte les normes de protecció ambiental comunitàries,
considerades la pedra angular de la protecció de la biodiversitat
a Europa, com ara la Directiva 2009/147/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la
conservació de les aus silvestres, la Directiva 92/43/CEE del
Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i les
recomanacions emanades dels òrgans comunitaris, en concret
les orientacions de la Comissió Europea sobre activitats
extractives de minerals no energètics, de conformitat amb els
requisits de la xarxa Natura 2000, que cerca compatibilitzar les
activitats extractives amb les directives esmentades.

Igualment resulta fonamental la Directiva 2000/60/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per
la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de
la política d’aigües, també coneguda com la Directiva Marc de
l’Aigua, que és la norma europea que presideix, des de l’any
2000, la gestió de les aigües de la Unió Europea i que estableix
un marc comunitari per a la protecció de les aigües superficials
continentals, les aigües de transició, les aigües costaneres i les
aigües subterrànies, sempre sota la tutela de principis bàsics
com el principi de sostenibilitat, el de no-deterioració, el de
racionalitat econòmica i recuperació de costs dels serveis
associats a la gestió de l’aigua, el principi de precaució i
adaptació i el principi de gestió participada. 

D’altra banda, la regulació estatal vigent, atès que és
preconstitucional, està desfasada des del punt de vista
organitzatiu i no respon a les necessitats de planificació
estratègica del sector, desconeix el repartiment competencial
entre l’Estat i les comunitats autònomes i hi manca un marc
d’intervenció administrativa àgil i modern.

Pel que fa a la legislació de protecció ambiental, la major
part ha sorgit amb posterioritat a la legislació estatal de mines
i ha ordenat àmbits diversos, com ara els residus, l’ordenació
del territori, l’impacte ambiental, el control integrat de la
contaminació i l’avaluació ambiental estratègica. En
conseqüència, la normativa minera s’ha d’adequar a aquesta
nova situació, atès que és indispensable disposar d’un marc
normatiu coherent i actualitzat que es faci ressò de les
innovacions tecnològiques i ambientals, com també dels canvis
institucionals produïts a Espanya.

L’article 149.25 de la Constitució espanyola estableix que
l’Estat té competència exclusiva sobre la fixació de les bases del
règim miner.

L’article 31.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
segons la redacció feta per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, per la qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, preveu que, en el marc de la legislació bàsica de
l’Estat, corresponen a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears el desplegament legislatiu i l’execució en matèria de
règim miner i energètic.

L’article 30.8 de l’Estatut d’autonomia estableix que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència
exclusiva, sens perjudici del que disposa l’article 149.1 de la
Constitució, sobre aigües minerals i termals. Aquest mateix
article, en l’apartat 46, estableix, com a competència exclusiva
de les Illes Balears, la protecció del medi ambient, l’ecologia i

els espais naturals protegits, sens perjudici de la legislació
bàsica de l’Estat. 

Pel que fa a les competències insulars, l’apartat 2 de l’article
71 disposa que els consells insulars poden assumir dins el seu
àmbit territorial la funció executiva i la gestió en matèria de
“recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius, règim
general d’aigües, aigües minerals, termals i subterrànies”.

En desplegament de les competències en matèria de
protecció del medi ambient, el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat diverses lleis, com la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial
protecció de les Illes Balears; la Llei 5/2005, de 26 de maig, de
conservació d’espais de rellevància ambiental de les Illes
Balears, i la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’impacte
ambiental o avaluacions ambientals i estratègiques a les Illes
Balears, que, entre d’altres previsions, imposen limitacions i
controls al desenvolupament de l’activitat minera.

En canvi, pel que fa a les competències de desplegament
legislatiu i executiu del règim miner, només es va aprovar el Pla
Director Sectorial de Pedreres mitjançant el Decret 77/1997,
d’11 de juny. La dificultat en l’aplicació d’aquest Pla i diferents
problemes d’interpretació van fer que fos objecte de revisió
mitjançant el Decret 61/1999, de 28 de maig, el qual va derogar
el Decret 77/1997.

En aquest sentit, el nou marc competencial instaurat per la
Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’ordenació del territori, atribueix
als diferents consells insulars (art. 1.2 a) les competències
relatives a l’elaboració i l’aprovació en l’àmbit insular
corresponent, entre altres instruments d’ordenació, del Pla
Director Sectorial de Pedreres.

Per això, aquesta Llei preveu que els consells insulars, si es
tracta de solAlicituds de noves pedreres ubicades, segons la
definició de l’actual Pla Director Sectorial de Pedreres de les
Illes Balears, fora de zones de localització de recursos d’interès
miner, han d’emetre un informe previ i vinculant.

No obstant això, i tenint en compte que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears és competent per definir el marc
organitzatiu d’intervenció en el sector, ha d’establir els òrgans
autonòmics que han de fixar les polítiques públiques en aquesta
matèria, com també exercir les funcions de planificació de
l’activitat extractiva, de foment del sector, d’atorgament dels
títols jurídics que habiliten per a l’aprofitament de drets miners
i de disciplina minera mitjançant els procediments
administratius necessaris per a l’ordenació de la mineria, per la
qual cosa resultava necessària una llei que desplegàs la
legislació bàsica minera atenent les característiques i les
necessitats del sector miner de les Illes Balears sense
menyscapte de la també necessària protecció del medi ambient.
Un exponent de l’harmonització d’aquestes dues premisses és
la precisió que es fa respecte als termes d’aplicació de les
previsions de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals
i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les
Illes Balears, i el Decret 61/1999, de 28 de maig, que aprova la
revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes
Balears. Amb aquesta Llei s’aclareixen possibles dubtes quant
a la possibilitat d’explotacions mineres a zones d’especial
rellevància ambiental: en primer lloc, l’article 15 fa una
remissió expressa a l’aplicació directa de la Llei 1/1991, de 30
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de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció de les Illes Balears, però, per resoldre
possibles interpretacions emparades en una certa confusió de
disposicions, taxativament recull, el mateix precepte, que en
aquestes zones no s’autoritzarà, en mineria metàlAlica, tècnica
minera a cel obert.

II

Aquesta Llei s’estructura en sis títols.

El títol I, “Disposicions generals”, estableix l’objecte,
l’àmbit d’aplicació i els principis orientadors de la Llei, i inclou
un article amb definicions la finalitat de les quals és facilitar la
comprensió de situacions específiques a l’hora d’aplicar la
normativa. També s’hi defineix l’extracció ocasional, i només
es considera com a objecte d’aquesta Llei l’extracció que,
emparant-se en un caràcter ocasional, incompleixi uns
determinats límits.

El títol II, “Competències administratives”, regula la missió
coordinadora del Govern de les Illes Balears entre les diverses
administracions: estatal, autonòmica, insulars i locals.

El Consell de la Mineria de les Illes Balears es crea com a
òrgan colAlegiat de participació, consulta i assessorament de
l’Administració de la Comunitat Autònoma en matèria de
mineria, per la qual cosa se li atribueixen, entre altres, funcions
d’assessorament i, en general, de promoció de línies d’acció de
contribució al foment i la millora de la productivitat i la
competitivitat del sector miner balear, i de difusió del
coneixement del sector entre la societat de les Illes Balears. A
més d’aquestes funcions de caràcter general, el Consell juga un
paper fonamental a l’àrea de la restauració. En aquest sentit, la
conselleria competent en matèria de mines assumeix les
funcions que al seu dia va perfilar el Pla Director Sectorial de
Pedreres respecte al Consorci per a la Restauració o
Reutilització de Pedreres Inactives, mitjançant propostes o
informes dels comitès tècnics del Consell de la Mineria.

Igualment el Consell ha d’emetre informes en supòsits com
una possible modificació del Pla Director Sectorial de Pedreres
de les Illes Balears; l’elaboració i modificació, si s’escau, dels
respectius plans directors insulars d’àmbit miner, o si es tracta
d’autoritzacions de les seccions C i D. En aquests supòsits, atesa
la seva transcendència, els informes seran vinculants.

En aquest títol, es crea el Registre Miner de les Illes Balears,
en el qual, per garantir el dret dels ciutadans a tenir informació
sobre un sector tan essencial, s’hi han d’inscriure tots els drets
miners autoritzats o concedits al territori de les Illes Balears,
així com les seves modificacions al llarg de la vida de
l’explotació, incloent-hi la representació gràfica pertinent tant
de l’explotació pròpiament dita com, si s’escau, del compliment
de les fases del pla de restauració. 

Ambdues figures, Consell de la Mineria i Registre Miner,
han de contribuir a una transparència més elevada en el sector
de la mineria, ja que agruparà tots aquests drets miners i les
seves dades seran les úniques vàlides davant les diferents
instàncies i administracions.

El títol III, “Drets miners”, estableix sota aquesta rúbrica
genèrica qüestions fonamentals de la Llei.

El capítol I defineix els drets miners i regula el procediment
per atorgar-los.

Un dels objectius de la Llei és establir un procediment
unitari i integrat per a l’atorgament de tots els drets miners en el
territori de les Illes Balears, amb independència del tipus de
recurs i de l’activitat minera desenvolupada. En tot cas, ateses
les característiques especials de l’activitat minera balear,
pràcticament centrada en l’explotació de pedreres, es fa una
menció especial de les diferents situacions procedimentals
relatives a aquests tipus d’explotació, com també a la normativa
sectorial específica, com és ara el vigent Pla Director Sectorial
de Pedreres de les Illes Balears.

S’estableixen unes condicions especials per a les solAlicituds
de drets miners dels recursos de les seccions C i D. Per raons
d’interès públic es declara tot el territori de les Illes Balears no
registrable, tal com ja es feia en l’article 47 de la Llei 13/2005,
de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives. No
obstant això, es podrà declarar una zona registrable sempre que,
a més de complir els requisits per a l’obtenció de l’autorització,
s’acrediti la disponibilitat dels terrenys. Si bé la normativa
estatal preveu en aquests tipus d’autoritzacions la possibilitat
d’expropiacions, com ja queda dit, es tracta d’una llei
preconstitucional i actualment és necessari reconèixer el dret
constitucional a la propietat. Concretament, l’article 33.3 de la
Constitució espanyola estableix que: “Ningú podrà ser privat
dels seus béns ni dels seus drets sinó per causa justificada
d’utilitat pública o interès social, mitjançant la corresponent
indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin”.

Al llarg de tota la Llei, es remarca la importància dels
municipis en els quals se situa o se situarà el dret miner, que han
d’intervenir en diverses fases de la tramitació. En conseqüència,
amb aquest principi inspirador, en concret en el capítol I,
s’estableix que els ajuntaments en l’àmbit territorial dels quals
s’ubiquin els projectes de dret miner han d’emetre un informe
sobre les qüestions de competència municipal.

El capítol II regula el contingut dels drets miners i preveu la
possibilitat de pròrrogues i ampliacions.

El capítol III es refereix a les garanties financeres que els
titulars del dret miner han de constituir, com també a l’obligació
d’actualitzar-les. Cal esmentar la novetat que suposa la
possibilitat de subscriure contractes d’assegurances que
cobreixin la responsabilitat civil de l’entitat explotadora
derivada de l’incompliment del que disposa el pla de restauració
autoritzat, com també la responsabilitat subsidiària del titular
del dret miner per executar el pla de restauració. Quant a la
devolució de les garanties, es recull la possibilitat de tramitar
devolucions parcials sempre que s’acrediti que s’han restaurat
correctament les superfícies afectades.

El títol IV, “Contingut i transmissió dels drets miners i de la
restauració”, regula els drets i les obligacions del titular del dret
miner, amb una atenció especial respecte a l’obligació de
restaurar els terrenys explotats, en la qual també s’ha d’implicar
la persona propietària dels terrenys, a qui s’imposa l’obligació
de permetre l’accés als terrenys amb l’única finalitat
d’executar-ne la restauració.
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També s’hi regula la transmissió dels drets miners i
s’estableix l’obligació, amb caràcter general, que qualsevol
modificació en la titularitat d’un dret miner s’ha de comunicar
a l’òrgan miner competent.

El títol V, “Coordinació amb altres legislacions aplicables”,
estableix mecanismes de coordinació tant respecte a altres
normes com entre les diverses administracions. En aquest sentit,
i en coherència amb l’esperit de negociació i consens que es vol
fomentar entre les parts, es pot obrir una fase prèvia de
consultes entre les administracions afectades i el promotor.

Pel que fa als municipis amb explotacions o projectes
miners, es recull explícitament la voluntat del Govern de les
Illes Balears d’afavorir actuacions concretes i plans d’actuació
específics mitjançant la subscripció de convenis amb aquests
municipis i amb participació del sector empresarial.

El capítol I del títol VI, “Disciplina minera”, estableix les
previsions necessàries per efectuar la inspecció minera amb
plenes garanties per a la ciutadania i per a una determinació
adequada dels fets. El capítol II es refereix al règim disciplinari,
amb una regulació específica d’alguns aspectes del règim
sancionador, i en el capítol III es preveu el catàleg d’infraccions
i sancions. 

Finalment, aquesta Llei es completa amb una disposició
addicional relativa a la normativa aplicable als procediments en
matèria de mineria, i quatre disposicions transitòries, amb les
quals es pretén donar resposta a aspectes concrets que, atès el
seu abast i especificitat, no s’inclouen en l’articulat de la Llei.
Així, la disposició transitòria primera estableix un procediment
per resoldre les discrepàncies existents i conegudes per
l’Administració entre l’autorització minera i els drets miners
inclosos en l’explotació realment executada i que deriven
majoritàriament de l’adaptació de les pedreres al Pla Director
Sectorial de Pedreres i de continuades actuacions dels diferents
òrgans de l’Administració, que aprovaven projectes amb
diferents superfícies. La finalitat és aconseguir que les
instalAlacions emparades per actes administratius expressos o
presumptes, derivats moltes vegades del problema
d’indeterminació de superfícies, s’actualitzin i regularitzin.
Completen aquesta part final de la Llei una disposició
derogatòria i dos de finals; es preveu el desenvolupament
reglamentari de la Llei, i se n’estableix l’entrada en vigor. 

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte 

L’objecte d’aquesta Llei és regular el desenvolupament de
les activitats mineres al territori de les Illes Balears, així com
l’activitat administrativa de control i supervisió d’aquestes
activitats i de les tasques de restauració, en el marc de les
competències atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per l’Estatut d’autonomia, en condicions de
sostenibilitat i seguretat, i promovent un aprofitament racional
compatible amb la protecció del medi ambient.

Article 2 
Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és aplicable a les activitats següents: 
a) Exploració, investigació, explotació i aprofitament dels

recursos minerals i altres recursos geològics situats a les Illes
Balears. 

b) Aprofitament dels recursos geotèrmics situats a les Illes
Balears. 

c) Preparació dels minerals i els recursos extrets per al
lliurament als mercats. 

d) Gestió dels residus produïts en les activitats extractives.
e) Recuperació ambiental dels espais afectats per activitats

mineres. 
f) Establiments de benefici dedicats a la preparació, la

concentració o el benefici dels recursos miners definits en
aquesta Llei. 

g) Labors que s’executin en espais subterranis naturals,
qualsevol que sigui la seva importància, incloses les
instalAlacions elèctriques i les de ventilació. 

2. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les
matèries següents: 

a) Exploració, investigació, explotació i emmagatzematge
subterrani d’hidrocarburs líquids i gasosos. 

b) Extracció ocasional i d’escassa importància de recursos
minerals, d’acord amb l’article 5 d’aquesta Llei. 

Article 3
Principis

Els principis que inspiren aquesta Llei són els següents:
a) La planificació minera en el marc de l’ordenació de

l’economia i del territori i amb respecte al principi de
proveïment de mineral propi, prioritari de cada illa. 

b) La gestió sostenible dels recursos miners. 
c) La millora de les condicions de seguretat i salut laborals.
d) La colAlaboració, la coordinació i la cooperació de les

administracions públiques, com també l’agilitació i la
racionalització de les tramitacions oportunes. 

e) La participació en la política minera dels sectors socials
i econòmics implicats.

Article 4
Definicions

1. Una explotació minera és el conjunt d’activitats
socioeconòmiques que es duen a terme per obtenir recursos d’un
jaciment de minerals. 

2. Els jaciments minerals i els altres recursos geològics es
classifiquen, a l’efecte d’aquesta Llei i d’acord amb la Llei
22/1973, de 21 de juliol, de mines, en les seccions següents: 

Secció A: s’hi inclouen els recursos geològics d’un valor
econòmic i una comercialització geogràficament restringits,
com també aquells l’aprofitament únic dels quals sigui obtenir
fragments de grandària i forma apropiats per usar-los
directament en obres d’infraestructura, construcció i altres usos
que només exigeixen les operacions d’extracció, les
d’arrencada, trencament i calibratge.

Secció B: inclou les aigües minerals, les aigües termals, les
estructures subterrànies i els jaciments formats com a
conseqüència d’operacions regulades per aquesta Llei. 

Secció C: comprèn els jaciments minerals i els recursos
geològics que no estiguin inclosos en les seccions anteriors i
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que siguin objecte d’aprofitament de conformitat amb aquesta
Llei, excepte els inclosos en la secció D. 

Secció D: inclou els carbons, els minerals radioactius, els
recursos geotèrmics, les roques bituminoses i qualsevol altre
jaciment mineral o recurs geològic d’interès energètic. 

3. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per pedrera tota explotació
minera de recursos de les seccions A o C (d’acord amb la
normativa estatal bàsica) descrits en l’apartat anterior, en la qual
s’obtenen roques per a usos industrials, roques de construcció
o àrids. 

4. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per pedrera activa
l’explotació amb autorització o concessió que no ha estat
declarada caducada per una resolució ferma de l’autoritat
minera.

5. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per pedrera caducada
l’explotació que ja no s’inclou en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei, atès que ha estat declarada caducada per l’autoritat minera.

6. La reutilització de pedreres actives consisteix en la
modificació del pla de restauració per un nou projecte per fer-hi
altres activitats diferents de les extractives dins l’espai ocupat
per la pedrera. Per a l’autorització de reutilització l’informe del
consell insular serà preceptiu i vinculant.

7. La reutilització de pedreres caducades consisteix a usar
l’espai ocupat per una pedrera caducada la restauració de la qual
no consti justificada per fer-hi activitats diferents de les
extractives, com poden ser les de tipus cultural, esportiu, social,
etnològic o les que determini el Consell de la Mineria. Per
autoritzar la reutilització l’informe del consell insular
corresponent serà preceptiu i vinculant.

8. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per activitat extractiva el
conjunt d’operacions i instalAlacions necessàries per obtenir i
comercialitzar recursos geològics. S’hi inclouen els
establiments de benefici definits en aquesta Llei, així com les
instalAlacions -fixes o mòbils- i les edificacions necessàries per
al desenvolupament normal de l’activitat, com ara tallers,
bàscules, oficines, magatzems, plantes envasadores d’aigua
mineral, vestuaris o menjadors de personal, que, en tot cas, han
de complir les prescripcions que, quant a autoritzacions o
permisos, hagi previst l’Administració local o autonòmica
competent.

9. S’entén per ampliació de pedrera l’increment de la superfície
d’una pedrera autoritzada obtingut per la incorporació de
terrenys a l’autorització inicial, per qualsevol procediment
admès per la normativa minera. La pedrera i el terreny per
incorporar han de ser confrontants; en aquest sentit, no s’ha
d’entendre que hi ha separació si entre ambdós hi ha un camí,
servitud de pas o vial. 

10. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per sòl d’ús extractiu
aquell en el qual es desenvolupa l’activitat extractiva definida
en aquesta Llei. 

11. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per roques per a usos
industrials les substàncies minerals utilitzades en processos
industrials, directament o mitjançant un tractament adequat
segons les seves propietats fisicoquímiques. S’hi inclouen els
àrids, els aglomerants, les roques de construcció, el vidre i els

productes ceràmics utilitzats en aquests processos. S’hi inclouen
també les argiles. 

12. Els àrids són substàncies minerals constituïdes per pedres o
fragments de diferents mesures obtinguts directament dels
jaciments naturals o mitjançant una o diverses de les operacions
següents: trencament, trituració, rentatge, mòlta i classificació.

13. Els aglomerats són substàncies formades per àrids de
granulometria diferent en determinades proporcions que
barrejades amb altres substàncies o additius, com ara ciment,
guix, resines, calç o aglomerants, constitueixen una massa
compacta per a diferents usos constructius. 

14. Les roques de construcció són les que s’exploten
industrialment per a l’obtenció de blocs, lloses o plaques per a
recobriments usats en construcció. Es denominen roques
ornamentals les que han estat treballades, escalabornades o
tallades en determinada forma o grandària, amb superfícies
elaborades mecànicament i, pedres de construcció, les que han
estat seleccionades per a l’ús en construcció i que no admeten
poliment.

15. Un recurs geotèrmic de baixa entalpia és la fracció de
l’energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de manera
tècnicament i econòmicament viable, amb valors de temperatura
inferior a 100 graus Celsius. 

16. Els establiments de benefici són aquells en els quals es fan
servir principalment matèries primeres procedents de la mateixa
explotació i, sense incorporar-hi processos d’emmotllatge i/o
enduriment, elaboren materials aptes per a infraestructures i
indústries de la construcció. En tot cas, es consideren
establiments de benefici propis de l’activitat extractiva les
plantes de fabricació de formigó preparat, d’aglomerat asfàltic,
de morter, ensacadores, toveres i de gravaciment i de
sòl-ciment. 

L’establiment de benefici sempre ha d’estar ubicat dins de
la superfície inclosa l’autorització d’explotació minera. 

17. Els treballs que requereixen l’aplicació de tècniques mineres
són els següents: 

a) Tots els que s’executen mitjançant labors subterrànies,
sigui quina sigui la seva importància. 

b) Els que requereixen l’ús d’explosius, encara que siguin
labors superficials. 

c) Els que es fan a cel obert i sense l’ús d’explosius, i
requereixen la formació de tales, esvorancs o bancs de més de
3 metres d’alçada. 

d) Els que, inclosos o no en els casos anteriors, requereixen
fer servir qualsevol classe de maquinària per a investigació,
extracció, preparació per a concentració, depuració o
classificació. 

e) Tots els que es facin en salines marítimes i lacustres, i en
relació amb aigües minerals, aigües termals i recursos
geotèrmics. 

18. Es consideren residus adequats per a obres de restauració,
condicionament i ompliment o amb finalitats de construcció,
quan així ho permeti la normativa sectorial de residus
corresponent, o els que indiqui la normativa general aplicable.

19. Pla de restauració: conjunt de mesures destinades al
tractament del terreny afectat per les activitats mineres de
manera que es torni el terreny a un estat satisfactori, en
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particular, pel que fa, segons el cas, a la qualitat del sòl, la
fauna, els hàbitats naturals, els sistemes d’aigua dolça, el
paisatge i els usos beneficiosos apropiats.

Article 5 
Extracció ocasional

1. Es considera ocasional i d’escassa importància l’extracció de
recursos minerals que dugui a terme el propietari d’un terreny,
per al seu ús exclusiu en la mateixa propietat, i que no exigeix
aplicar cap tècnica minera. Aquest tipus d’extracció queda fora
de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei.

2. Per ser considerada com a extracció ocasional, aquesta
activitat ha d’estar subjecta a les limitacions següents:

a) No pot tenir caràcter lucratiu ni comercial. 
b) La maquinària utilitzada ha de ser la comuna per extreure

materials o anivellar o compactar el terreny. No es permet usar
maquinària pròpia de les tècniques mineres, plantes de
tractament fixes o mòbils ni explosius. 

c) La durada de l’extracció ocasional no pot excedir del
termini aprovat corresponent al permís de l’Administració
competent que l’empari. 

3. La comercialització dels excedents de les extraccions fetes en
l’àmbit que preveu aquest article és un supòsit regulat pel règim
sancionador d’aquesta Llei. Tant la conducta del promotor de
l’actuació, si s’escau, com la de la persona propietària del
terreny es tipifiquen segons el grau de participació i
responsabilitat en la infracció.

TÍTOL II
COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES

Capítol I 
Administració de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears

Article 6
Competències del Govern

Com a òrgan superior de direcció i coordinació de la política
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponen al
Consell de Govern les funcions següents: 

a) Garantir la coordinació dels diferents departaments
autonòmics amb incidència en la mineria, com també facilitar
mecanismes i organismes de cooperació i coordinació amb
l’activitat i la normativa dels consells insulars i dels municipis.

b) Acordar amb caràcter excepcional, amb la justificació
prèvia de l’interès públic, la continuació del procediment
d’atorgament de drets miners en cas que hi hagi informes
preceptius desfavorables, amb les condicions que consideri
adequades. 

c) Establir les línies de cooperació amb les altres
administracions públiques. 

d) Resoldre la prevalença de declaracions d’utilitat pública
incompatibles quan es vegin afectades competències atribuïdes
a diferents conselleries. 

e) Declarar determinades zones del territori de les Illes
Balears zones registrables segons el que estableix l’article 23
d’aquesta Llei.

Article 7 
Conselleria competent en matèria de mines

Corresponen a la conselleria que tengui atribuïda la
competència en matèria de mineria les funcions següents: 

a) Atorgar les concessions, els permisos, les autoritzacions,
les ampliacions i transmissions, en els termes de la legislació
bàsica estatal, necessaris per desenvolupar activitats extractives.

b) Declarar la caducitat dels drets miners. 
c) Autoritzar la pròrroga de les concessions, les

autoritzacions i els permisos d’acord amb les previsions
d’aquesta Llei. 

d) Exercir les competències relatives a la seguretat minera.
e) Inspeccionar el compliment de les condicions tècniques,

de seguretat i ambientals de les activitats que utilitzin tècniques
mineres. 

f) Exercir la potestat sancionadora en els termes que
estableixen aquesta Llei i la resta de la normativa reguladora. 

g) Aprovar, vigilar i controlar el compliment dels plans de
restauració de les explotacions. 

h) Impulsar la millora de les explotacions mineres
potenciant les seves competències tècniques, mediambientals,
comercials i organitzatives. 

Capítol II
Consell de la Mineria de les Illes Balears

Article 8 
Consell de la Mineria de les Illes Balears

1. Es crea el Consell de la Mineria de les Illes Balears com a
òrgan colAlegiat, amb funcions principalment consultives i
d’assessorament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en relació amb la mineria, en el marc de la defensa ambiental i
el desenvolupament sostenible. En les qüestions determinades
en l’article 10.2, les seves funcions són decisòries.

2. A efectes administratius, el Consell de la Mineria de les Illes
Balears està adscrit a la conselleria competent en matèria de
mineria. 

3. El Consell de la Mineria de les Illes Balears té com a
finalitats estimular el consens i la unitat d’acció en matèria de
mineria, i impulsar la coordinació dels interessos públics i
privats que conflueixen amb l’objectiu de fomentar el
desenvolupament d’una política minera insular sostenible. 
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Article 9 
Composició

1. El Consell de la Mineria de les Illes Balears està presidit per
la persona titular de la conselleria competent en matèria de
mineria o la persona en qui delegui.

2. La composició del Consell s’ha de determinar
reglamentàriament. 

Quan realitzi funcions consultives i d’assessorament, en
formen part representants de les administracions, entre els quals
s’integren representants dels ajuntaments amb activitat minera,
dels diferents consells insulars, de les federacions de municipis,
de les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives, de les organitzacions de defensa del medi
ambient, dels colAlegis professionals implicats en la matèria
minera i, en definitiva, dels agents socioeconòmics afectats per
l’activitat minera. 

Quan realitzi funcions decisòries, tal com es determina en
l’article 10.2, el Consell de la Mineria estarà format tan sols
pels representants de les administracions. En aquestes sessions
els representants de les altres entitats seran convidats i tendran
veu però no vot. 

3. Els membres del Consell són nomenats per la persona titular
de la conselleria competent en matèria de mineria, a proposta de
les organitzacions representatives i de les diferents institucions.

4. Així mateix, estarà integrat per comitès tècnics composts per
personal qualificat pertanyent a les diferents administracions,
tant autonòmiques com locals. Com a mínim, comptaran amb
representants de l’àmbit competencial de mines i medi ambient
del Govern de les Illes Balears, dels diferents consells insulars
i de l’àrea urbanística dels ajuntaments afectats. Quan el Consell
hagi d’emetre informes vinculants serà preceptiu l’informe
previ del comitè tècnic.

5. Dins l’estructura dels comitès tècnics, es crearà una àrea
específica de caràcter permanent, la funció de la qual és elaborar
informes i propostes a la conselleria competent en matèria de
mines per a la restauració o reutilització de les pedreres.

Article 10 
Funcions

1. Sens perjudici del que s’estableixi reglamentàriament,
corresponen al Consell de la Mineria de les Illes Balears les
funcions següents: 

a) Emetre informes sobre els avantprojectes de llei, els
projectes de reglaments amb incidència en la mineria i els plans
sectorials d’activitats extractives de les Illes Balears. 

b) Informar sobre els projectes inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei definits per la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques de les Illes Balears. 

c) Assessorar sobre els plans i els programes amb incidència
significativa en el sector miner de les Illes Balears, a petició del
president. 

d) Informar sobre tots els assumptes que en matèria minera
sotmeti a la seva consideració la conselleria competent en
matèria de mineria i els que reglamentàriament se li atribueixin.

e) Proposar línies d’actuació per al desenvolupament
sostenible de l’activitat extractiva. 

f) Contribuir i promoure la restauració o la reutilització de
les pedreres, especialment de les que suposin els impactes

ambientals i paisatgístics més greus. En aquest sentit, ha de
supervisar la restauració efectiva de l’espai afectat per
extraccions que, emparant-se en una suposada consideració com
a ocasional, hagin vulnerat els límits que estableix l’article 5
d’aquesta Llei.

g) Proposar mesures per millorar la política minera de les
Illes Balears, tenint en compte l’entorn proper de la Unió
Europea. 

h) Emetre informes i efectuar propostes en matèria de
mineria, a iniciativa pròpia o per donar resposta a les demandes
del sector.

i) ColAlaborar en els estudis sobre l’evolució de l’activitat
extractiva i les seves perspectives.

j) Formular propostes de bones pràctiques per a l’evolució
dels procediments d’extracció i difondre’n les ja existents. 

k) Proposar actuacions per millorar la imatge del sector i el
coneixement ciutadà sobre la seva incidència econòmica i
social.

l) Impulsar la comunicació i la coordinació entre la iniciativa
pública i privada. 

m) Ser informat anualment respecte als expedients
administratius relatius a autoritzacions, concessions,
ampliacions, pròrrogues, transmissions i regularitzacions
d’explotacions mineres de les Illes Balears.

n) Ser informat anualment de les sancions imposades en
matèria minera.

2. Els informes del Consell de la Mineria seran preceptius i no
vinculants, excepte els que emeti sobre plans sectorials
d’activitats extractives a les Illes Balears i sobre projectes
miners de les seccions C i D, que seran preceptius i vinculants.

Capítol III
Registre Miner de les Illes Balears

Article 11 
Registre Miner de les Illes Balears

1. Es crea el Registre Miner de les Illes Balears, en el qual s’han
d’inscriure tots els drets miners autoritzats o concedits al
territori de les Illes Balears, així com les seves modificacions.
La inscripció ha d’incloure, amb el desglossament suficient, el
tipus de dret miner, el titular, l’extensió, la delimitació, els
establiments de benefici i instalAlacions auxiliars, la maquinària
i qualsevol altre element essencial per a l’activitat minera.

Igualment, s’hi ha d’incloure la pertinent representació
gràfica, tant de l’explotació pròpiament dita com, si s’escau, del
compliment de les fases del pla de restauració. 

2. Les dades reflectides en el Registre Miner de les Illes Balears
són una eina fonamental d’informació i de suport per a la gestió
interna i la definició de la política minera de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i són, amb caràcter general, les
úniques vàlides sobre l’extensió o delimitació de drets miners
autoritzats o concedits durant el transcurs de la vida de
l’explotació. 
 
3. El Registre Miner de les Illes Balears ha de ser públic i ha
d’estar integrat dins la informació territorial actualitzada que
proporcionen els serveis cartogràfics del Govern de les Illes
Balears.

4. Les inscripcions en el Registre Miner de les Illes Balears, tant
de les modificacions dels drets miners ja existents en entrar en
vigor aquesta Llei, com dels que s’autoritzin amb posterioritat,
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les farà d’ofici l’autoritat minera. Així mateix es faran d’ofici
les inscripcions dels dret miners dels quals se solAliciti la
regularització prevista en la disposició transitòria primera
d’aquesta Llei, una vegada que hi hagi resolució ferma.

TÍTOL III
DRETS MINERS

Capítol I
Concepte de dret miner i procediment d’atorgament

Article 12 
Drets miners

1. Els drets miners que s’atorguin o se solAlicitin a les Illes
Balears s’han d’ajustar al que disposa aquest títol. 

2. Sens perjudici de l’aplicació de la legislació estatal bàsica,
fonamentalment la Llei 22/1973 i el Reial decret 2857/1978, de
25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general per al règim
de la mineria, i la normativa concordant, ateses les
característiques especials de l’activitat minera balear,
pràcticament centrada en l’explotació de pedreres, s’apliquen
les previsions del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes
Balears, aprovat pel Decret 61/1999, de 28 de maig, i de la
normativa sectorial vigent. 

3. Són drets miners regulats en la legislació específica minera
els següents: 

a) Les autoritzacions d’aprofitament si es tracta de recursos
de la secció A, com també les seves ampliacions. 

b) Les autoritzacions i les concessions d’aprofitament de
recursos de la secció B, com també les seves ampliacions. 

c) Els permisos d’exploració, els permisos d’investigació i
les concessions d’explotació si es tracta de jaciments o recursos
de les seccions C i D, com també les seves ampliacions. 

4. Amb les particularitats que preveu aquesta Llei, s’estableix
un procediment unitari i integrat per atorgar tots els drets miners
al territori de les Illes Balears, amb independència del tipus de
recurs i de l’activitat minera desenvolupada. 

5. L’atorgament d’una autorització, un permís o una concessió
per a exploració, investigació, aprofitament o explotació de
jaciments minerals i recursos geològics, s’entén sens perjudici
de tercer i no exclou la necessitat d’obtenir les altres
autoritzacions i requisits que, d’acord amb la normativa vigent,
siguin necessaris. 

Article 13 
Òrgan miner competent

1. Sens perjudici de les funcions que aquesta Llei atribueix al
Consell de Govern de les Illes Balears en l’article 6, l’òrgan
miner competent o autoritat minera és la persona titular de la
conselleria que tengui atribuïdes les competències en matèria de
mines de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a qui
correspon atorgar els drets miners, autoritzar-ne les
modificacions, les transmissions i les pròrrogues, i, si escau,
declarar-ne la caducitat. 

2. L’òrgan miner competent ha de vetlar perquè l’atorgament
dels drets miners respecti les prescripcions de la normativa
minera, ambiental, agrària i d’ordenació del territori, com també
qualsevol altra que hi sigui aplicable. 

3. En cas d’aprofitaments immediats directament associats a
projectes d’obres públiques i que no impliquin benefici de
recursos al territori de les Illes Balears, correspon autoritzar-los
a l’òrgan competent per aprovar el projecte de construcció
corresponent, qualsevol que sigui el sistema d’execució,
mitjançant el compliment de les prescripcions d’aquesta Llei i
de la normativa de seguretat minera. 

4. L’òrgan competent per aprovar el projecte de construcció
corresponent ha de notificar a la conselleria competent en
matèria de mines l’inici i la finalització dels treballs esmentats
en l’apartat anterior, i anualment ha d’informar de les quantitats
de materials extrets. 

5. Sens perjudici de l’exercici propi de les competències que té
assignades, l’òrgan miner pot solAlicitar la colAlaboració
d’entitats colAlaboradores de l’Administració i d’organismes de
control autoritzats, d’acord amb la normativa vigent.

L’actuació d’aquestes entitats en l’àmbit de l’Administració
minera pot ser desplegada reglamentàriament.

Article 14 
SolAlicituds de drets miners

1. Les solAlicituds de drets miners s’han de presentar en suport
de paper degudament foliades i enquadernades, acompanyades
d’un índex descriptiu del contingut i en tantes còpies
telemàtiques com l’autoritat minera exigeixi. En tot cas, com a
mínim, s’ha de presentar la documentació següent: 

a) El model normalitzat de solAlicitud.

b) La documentació que acrediti que la persona solAlicitant
compleix els requisits que exigeix la legislació minera per poder
ser titular de drets miners, especialment quant a la disponibilitat
dels terrenys durant el temps previst d’explotació solAlicitada, i
un informe de la seva solvència econòmica i tècnica i de
viabilitat del projecte. 

c) Un projecte d’explotació (tom I), que han de signar els
titulats universitaris que es determinen en l’article 117.2 i 3 de
la Llei 22/1973, de mines, que ha de contenir la documentació
següent:

1r. Una memòria, que ha de comprendre el projecte
d’exploració, investigació o explotació i els projectes
d’instalAlacions mineres i processos productius, el contingut
dels quals es pot establir reglamentàriament. 
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2n. Un pla de cessament i d’abandonament d’activitats
mineres. 
3r. Un calendari d’execució i pressupost. 
4t. Els plànols. 
5è. La documentació annexa següent: 

I. Geologia del dipòsit. 
II. Estudi geotècnic. 
III. Estudi hidrològic que valori la possible afecció
potencial al domini públic hidràulic subterrani i plantegi
les mesures de prevenció necessàries. 
IV. InstalAlacions 

6è. Un pressupost de les despeses prèvies a l’engegada de
l’activitat i del primer any d’explotació. 
7è. Un estudi econòmic i financer. 
8è. Un programa d’execució d’instalAlacions.

d) Un pla de restauració (tom II), que ha de signar un tècnic
o tècnica competent segons la legislació vigent, de l’espai
afectat per les activitats mineres. La restauració s’ha d’executar
per fases, des de l’inici mateix de l’explotació. Aquest pla ha de
disposar d’un índex i dels continguts especificats en la legislació
vigent, i almenys de la documentació següent: 

1r. La descripció de l’entorn.
2n. Les mesures previstes per rehabilitar l’espai natural.
3r. Les mesures previstes per rehabilitar els serveis i les
instalAlacions.
4t. El pla de gestió de residus.
5è. El calendari i el pressupost de la restauració, que ha de
contenir les fases seqüenciades de la restauració. 
6è. La documentació gràfica i planimètrica, utilitzant la
millor tecnologia disponible, de com han de quedar
finalment els terrenys després de la restauració.

e) Qualsevol altra documentació (tom III) i informació
acreditativa del compliment dels requisits que estableix la
legislació sectorial i mediambiental aplicable. 

f) El document de seguretat i salut, que ha de ser redactat per
un titulat universitari de mines (tom IV). 

g) En cas de drets miners sotmesos a l’avaluació ambiental,
un estudi ambiental amb el contingut que estableix la legislació
vigent per trametre’l a l’òrgan ambiental corresponent (tom V).

2. A la solAlicitud dels drets miners, s’hi ha d’adjuntar una
memòria amb el resum de totes les indicacions especificades en
els paràgrafs anteriors, per facilitar-ne la comprensió a l’efecte
del tràmit d’informació pública. 

3. També s’ha de presentar qualsevol altra documentació que
estableixi reglamentàriament l’autoritat minera.

4. En els projectes subjectes a tràmit ambiental definits per la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes
Balears, la direcció general competent en matèria de mines ha
d’emetre un informe tècnic sobre la idoneïtat del projecte que,
juntament amb tota la documentació presentada, s’ha d’enviar
al Consell de la Mineria de les Illes Balears, el qual podrà fer-hi
les observacions que consideri pertinents.

5. En les solAlicituds de nous drets miners situats fora de les
zones de localització de recursos d’interès miner en el Pla
Director Sectorial de Pedreres vigent i en què sigui necessària
la declaració d’interès general, el consell insular ha d’emetre un

informe preceptiu i vinculant. Aquest informe suplirà la
declaració d’interès general. Si l’informe no s’emet en el
termini de tres mesos comptadors des de la data de recepció de
la solAlicitud, s’entendrà favorable i tampoc serà necessària la
declaració d’interès general. 

Article 15
SolAlicituds de drets miners a zones de rellevància ambiental

1. En àrees d’especial protecció definides en la Llei 1/1991, de
30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció de les Illes Balears, no s’autoritzarà, en
mineria metàlAlica, l’ús de tècnica minera a cel obert, ni les
explotacions que la mateixa Llei 1/1991 prohibeixi. 

2. En la resta de solAlicituds de drets miners ubicats en àrees
d’especial protecció, definides per la Llei 1/1991, o a llocs de
rellevància ambiental, definits per la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, o la
normativa de protecció ambiental que la substitueixi, a més de
la documentació descrita en l’article anterior, el promotor ha de
presentar un document d’avaluació adequada per analitzar la
repercussió de les activitats en l’espai protegit. 

Les solAlicituds s’han de tramitar d’acord amb les previsions
d’aquesta Llei, i amb compliment dels requisits que estableix la
normativa europea sobre hàbitats, amb les mesures
compensatòries que corresponguin, de conformitat amb els
requisits de la legislació ambiental aplicable. ParalAlelament,
s’ha de solAlicitar l’avaluació d’impacte ambiental.

3. Una vegada que s’hagi presentat la documentació relativa a
la solAlicitud de drets miners a zones d’especial protecció i a
llocs de rellevància ambiental, la conselleria competent en
matèria de mineria l’ha de trametre a l’òrgan ambiental, que ha
d’informar sobre l’avaluació adequada.

4. La direcció general competent en matèria de mines, atès
l’informe de l’òrgan ambiental o, si s’escau, una vegada
transcorregut el termini legal per emetre’l, ha d’elaborar un
informe tècnic sobre la idoneïtat del projecte, que, juntament
amb tota la documentació relativa a l’avaluació de l’òrgan
ambiental, ha de trametre al Consell de la Mineria de les Illes
Balears, el qual pot fer-hi les observacions que consideri
pertinents. 

5. En el cas que l’informe de l’òrgan ambiental sigui favorable,
l’òrgan substantiu ha de continuar el procediment. 

6. En el cas que l’informe de l’òrgan ambiental sigui
desfavorable i en circumstàncies excepcionals, a instàncies del
promotor, es podrà continuar la tramitació seguint el
procediment establert per a la resolució de discrepàncies en
l’article 36.2 a de la Llei 11/2006, sempre que es respectin les
garanties procedimentals establertes en les disposicions
europees de protecció ambiental i amb la consulta prèvia a la
Comissió Europea. En tot cas, es requereix que no hi hagi
solucions alternatives i que el pla o projecte s’hagi d’executar
per raons imperioses d’interès públic de primer ordre. En aquest
cas, cal aplicar mesures de compensació.

La resolució de continuació ha d’establir les disposicions
necessàries en relació amb la protecció ambiental, que s’han
d’incorporar al projecte.
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Article 16 
Condicions especials de la solAlicitud de drets miners de la
secció A

A més de la documentació exigida en l’article 14 d’aquesta
Llei, en la solAlicitud de drets miners de la secció A s’ha
d’adjuntar la documentació que acrediti el dret de l’aprofitament
quan el jaciment estigui en terrenys de propietat privada, de
conformitat amb la legislació específica de mines. Quan el
jaciment estigui en terrenys de propietat pública, és necessari el
títol que habilita de l’Administració titular.

Article 17
Obertura de noves pedreres i les seves instalAlacions

1. Si se solAlicita l’autorització o concessió per explotar un
recurs miner de les seccions A o C que sigui una pedrera, el
promotor ha de presentar, juntament amb la documentació
descrita en els articles anteriors, un estudi, redactat per un tècnic
o tècnica competent, sobre la viabilitat econòmica de la nova
pedrera i un certificat emès per un tècnic competent sobre la
situació de la pedrera en relació amb les àrees incloses en les de
localització de recursos d’interès miner, segons el Pla Director
Sectorial de Pedreres de les Illes Balears vigent en el moment
de la solAlicitud.

2. Per a l’autorització o concessió d’aquestes noves explotacions
s’han de considerar els criteris de prioritat següents: 

a) Que es trobin a les zones incloses dins la localització de
recursos d’interès miner segons els plans directors sectorials
corresponents.

b) L’ampliació de pedreres actives.
c) La reexplotació de pedreres caducades.
d) La possibilitat de recórrer a la substitució d’un material

per un altre.

Article 18 
Condicions especials de la solAlicitud de drets miners sobre
jaciments d’origen no natural, estructures subterrànies i
similars

A més de la documentació exigida en l’article 14 d’aquesta
Llei, la solAlicitud de drets miners sobre jaciments d’origen no
natural, estructures subterrànies i similars ha d’exigir la
declaració prèvia de la seva qualificació com a recursos de la
secció B, que ha de dur a terme l’òrgan miner competent.

Article 19
Modificacions i ampliacions d’autoritzacions d’aigües
minerals i termals

1. En la solAlicitud d’ampliació del reconeixement d’una nova
font o captació subterrània dins d’un perímetre de protecció ja
atorgat, s’ha d’acreditar que l’aigua procedeix del mateix
aqüífer i que la seva composició fisicoquímica és similar,
segons el criteri de constància química que figura en
l’autorització existent. 

2. L’acreditació a què es refereix l’apartat anterior es pot dur a
terme mitjançant una anàlisi, segons el procediment establert en
la Llei 22/1973, o qualsevol altre procediment que deixi
constància fefaent de la identitat de l’aqüífer i de la composició
fisicoquímica similar de l’aigua.

3. En cas que la nova captació o l’aprofundiment de l’existent
suposin la captació d’un altre aqüífer diferent, s’ha d’iniciar un
nou expedient de declaració mineral o termal de les aigües.

4. L’autorització de modificació del cabal màxim que s’ha
d’aprofitar i de les condicions que el regulen correspon a
l’autoritat minera, amb l’informe previ i favorable de l’òrgan
competent en matèria de recursos hídrics. 

Article 20
Explotacions de salines

Les autoritzacions d’explotacions de salines, les ha d’atorgar
l’òrgan miner competent. En tot cas, qualsevol modificació de
l’autorització, incloent-hi els treballs de manteniment, s’ha de
presentar a l’òrgan miner perquè l’autoritzi, amb l’informe previ
corresponent de l’òrgan ambiental competent.

Article 21
Ocupació de terrenys per a l’aprofitament de recursos de
la secció B 

1. La persona titular d’una autorització d’aprofitament de recurs
de la secció B té dret a l’ocupació temporal o a l’expropiació
forçosa dels terrenys necessaris per ubicar-hi els treballs, les
instalAlacions i els serveis. 

2. Si no hi ha normativa autonòmica i sens perjudici de
l’aplicació de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre
de 1954, s’ha d’aplicar la normativa estatal en matèria de
mineria. 

Article 22
Condicions especials de la solAlicitud de drets miners de
recursos de les seccions C i D

1. En l’article 47 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, per raó d’interès públic, es
va declarar tot el territori de les Illes Balears zona no registrable
als efectes que estableixen l’article 39.3 de la Llei 22/1973, de
mines, i l’article 57.3 del Reial decret 2857/1978, pel qual
s’aprova el Reglament general per al règim de la mineria.

No obstant això, es pot declarar una zona registrable, sempre
a solAlicitud de l’interessat i si acredita la disponibilitat dels
terrenys. Si la persona que té la disponibilitat dels terrenys no
n’és la propietària, ha de comptar amb la conformitat d’aquesta
i acreditar-ho davant l’autoritat minera.

La disponibilitat dels terrenys i la conformitat de la persona
propietària, si escau, són sempre requisits per declarar la
registrabilitat dels terrenys, fins i tot en el procediment regulat
en l’article 39.2 de la Llei 22/1973.

2. Les explotacions mineres d’aprofitament de recursos de les
seccions C i D, a més de la prèvia declaració de zona
registrable, necessiten, en el cas de noves concessions,
ampliacions, o pròrrogues de les existents, l’informe favorable
del Consell de la Mineria.

3. En el moment de la solAlicitud s’ha d’acreditar la
disponibilitat sobre els terrenys, almenys pel temps pel qual se
solAlicita la concessió, ampliació o pròrroga.

A la solAlicitud s’han d’adjuntar, a més de la documentació
descrita en els articles 14 i 15, i de la solAlicitud de
registrabilitat, els documents següents: 
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a) Una memòria descriptiva de l’explotació que es duu a
terme, que ha de signar una persona titulada universitària de
mines i en la qual s’han de detallar les labors, les instalAlacions
i els serveis que s’han de fer i que es considerin imprescindibles
per a l’aprofitament racional del recurs. 

b) Els plànols detallats de l’explotació, que han d’incloure
els terrenys que es pretén explotar.

En aquest sentit, atesa la peculiaritat geogràfica de les Illes
Balears, la quadrícula minera serà el volum de profunditat
indefinida la base superficial de la qual quedi compresa entre
dos paralAlels i dos meridians, la separació dels quals sigui de
cinc segons sexagesimals, que haurà de coincidir amb graus i
minuts sencers i, si s’escau, amb un nombre de segons que
necessàriament haurà de ser de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55.

c) La relació de les inversions fetes en instalAlacions i
treballs efectuats. 

d) Les produccions que s’hagin aconseguit, si s’escau, com
també les que s’hagin d’obtenir, amb indicació de les
aplicacions i les finalitats. 

4. Una vegada feta la tramitació, si els informes vinculants són
favorables, la conselleria competent en matèria de mineria
remetrà l’expedient al Consell de Govern per a la seva
declaració de zona registrable, si ho considera pertinent. 

Article 23
Condicions especials de la solAlicitud d’aprofitament de
recursos geotèrmics 

1. Per a una solAlicitud de recursos d’aprofitament geotèrmic
s’ha de presentar davant l’autoritat minera, a més del projecte,
segons l’article 14 d’aquesta Llei, l’autorització corresponent
d’obra subterrània i la concessió d’aprofitament d’aigües
subterrànies i d’abocament, aquesta darrera si escau, emeses per
l’òrgan competent en matèria de recursos hídrics o, si s’escau,
acreditació d’haver-les solAlicitat. 

Per atorgar el dret miner d’aprofitament de recursos
geotèrmics és imprescindible acreditar l’obtenció de
l’autorització i concessió abans esmentades.

2. Sempre que es tracti de jaciments de baixa entalpia, i amb
l’informe tècnic favorable de la direcció general competent en
matèria de mines, es poden fer labors mineres d’explotació de
recursos geotèrmics a distàncies inferiors a quaranta metres
d’edificis i conduccions d’aigua; inferiors a cent metres de
brolladors, canals, sèquies i abeuradors o fonts públiques, i dins
els perímetres de protecció de banys o aigües mineromedicinals
o mineroindustrials o termals. 

En aquest cas, amb la solAlicitud i la documentació general
prevista en l’article 14, el promotor ha de presentar una
memòria completa, amb la descripció i la justificació dels
vessants ambientals, tècnics i de seguretat corresponents.

Article 24
Tramitació dels expedients d’ocupació de terrenys i similars

1. La tramitació dels expedients d’ocupació temporal i altres
danys i els d’expropiació forçosa, derivats de les situacions
descrites en els articles anteriors, s’han de dur a terme de
conformitat amb la Llei d’expropiació forçosa en tot el que no
prevegi la normativa estatal en matèria de mineria. 

2. Les remissions generals de l’apartat anterior també s’han
d’aplicar respecte als titulars de permisos d’exploració,
adjudicataris de la fase exploratòria en una reserva o als titulars
d’un permís d’investigació i adjudicataris de la investigació
d’una zona amb reserva, amb relació a situacions d’ocupació de
terrenys i supòsits similars.

Article 25
Esmena de les solAlicituds

Si la solAlicitud d’iniciació no compleix els requisits que
estableix aquesta Llei, s’ha de requerir la persona interessada
perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució
prèvia motivada.

Article 26
Informe municipal preceptiu

1. L’ajuntament o ajuntaments dins l’àmbit territorial dels quals
s’ubiqui el projecte de dret miner ha d’emetre un informe sobre
les qüestions de competència municipal. A aquest efecte,
l’òrgan miner ha de trametre una còpia digital del projecte
presentat a l’ajuntament afectat, que disposa d’un termini d’un
mes comptador des que l’hagi rebut per emetre l’informe
esmentat.

2. En cas de no emetre l’informe en el termini previst, es poden
prosseguir les actuacions. Si l’informe és emès fora de termini,
però rebut abans de l’atorgament dels drets miners, l’òrgan
miner competent ha de valorar-lo en la resolució.

3. Si l’informe municipal és desfavorable, sempre que l’òrgan
competent el rebi abans de l’atorgament dels drets miners, i si
aquest està disconforme, excepcionalment, ha d’elevar
l’expedient al Consell de Govern, que pot autoritzar
motivadament la continuació del procediment, amb les
condicions que consideri adequades, que s’han d’incorporar al
projecte.

Article 27
Informació pública 

1. Si se solAlicita un dret miner o una modificació substancial
d’un dret miner ja existent, una vegada presentada la
documentació d’acord amb el que estableixen els articles
anteriors, s’ha d’obrir un període d’informació pública que no
ha de ser inferior a trenta dies.

2. La previsió de l’apartat anterior no s’ha d’aplicar en els
supòsits que regula la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears, atès que ja s’haurà dut a terme
el període d’informació pública esmentat.
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3. L’òrgan miner competent ha de trametre una còpia de
l’expedient a les altres administracions afectades perquè es
puguin pronunciar sobre les matèries de la seva competència en
un termini màxim d’un mes.

Article 28 
Compatibilitat amb drets miners preexistents i altres usos
d’interès públic

1. Si la solAlicitud d’un dret miner afecta un dret miner
preexistent o altres usos d’interès públic, l’òrgan miner
competent s’ha de pronunciar sobre la seva compatibilitat o
incompatibilitat, com també sobre la seva prevalença,
mitjançant el procediment que reglamentàriament s’estableixi.

2. Per a això, ha de tenir en compte els criteris següents: 
a) La viabilitat i l’interès econòmic de la solAlicitud, d’acord

amb la memòria presentada.
b) La incidència en l’entorn natural i social, el paisatge i el

medi rural. 
c) La repercussió sobre altres infraestructures d’interès

públic existents al territori afectat. 

3. Si considera que la solAlicitud és incompatible amb un altre
dret miner preexistent, l’òrgan miner competent ha de dictar una
resolució motivada que determini quin és el dret miner de més
interès o utilitat pública, que serà el prevalent.

Article 29 
Tràmit d’audiència

1. Una vegada emesos els informes preceptius o, si escau,
transcorregut el termini corresponent sense que s’hagin emès,
s’ha de donar audiència a les persones interessades perquè
formulin les alAlegacions o aportin les informacions i els
documents que considerin pertinents en el termini màxim de
quinze dies. 

2. Si abans de vèncer el termini les persones interessades
manifesten la seva decisió de no efectuar alAlegacions ni aportar
nous documents o justificacions, el tràmit s’ha de considerar
complert.

Article 30
Resolució

1. L’òrgan miner competent ha de dictar i notificar la resolució
motivada que posa fi al procediment en el termini màxim de
devuit mesos des de la solAlicitud i ha d’incorporar, si escau, les
condicions que resultin dels informes preceptius. 

2. La resolució que atorgui el dret miner pot imposar les
condicions necessàries per a la seva adequació o compatibilitat
amb altres interessos dignes de protecció. 

Amb les condicions que, si s’escau, siguin procedents, la
resolució també pot incloure l’autorització d’establiments de
benefici, sempre que hi hagi una unitat productiva i d’ubicació
física de les instalAlacions. 

3. Si transcorregut el termini màxim de devuit mesos no s’ha
notificat la resolució expressa, es pot entendre desestimada la
solAlicitud per silenci administratiu.

Article 31
Notificació i publicitat 

1. La notificació s’ha d’efectuar a les persones interessades, a
l’ajuntament en el terme del qual se situï el projecte miner, als
diferents òrgans que han emès els informes preceptius i, si
escau, als altres òrgans administratius que siguin competents. 
2. L’atorgament dels drets miners s’ha d’inscriure en el Registre
Miner de les Illes Balears, regulat en l’article 11 d’aquesta Llei.

3. Si es tracta de drets miners referits a les seccions C i D, la
resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Article 32 
Vinculació del planejament municipal 

1. Una vegada que l’ajuntament afectat hagi rebut la notificació
del dret miner, ha d’iniciar la tramitació per adaptar la
classificació del sòl en un termini de tres mesos, amb una
qualificació en l’àmbit del sòl delimitat en l’autorització minera
que només admeti l’ús extractiu. En aquest cas, no és necessària
la declaració d’interès general que preveu la Llei 6/1997, de 8
de juny, del sòl rústic de les Illes Balears.

2. Si l’adaptació del planejament urbanístic no es produeix en
un termini de sis mesos des que s’hagi rebut la notificació a què
fa referència l’apartat anterior, el consell insular corresponent
s’ha de subrogar en les competències municipals per redactar-la
i tramitar-la. Tampoc en aquest supòsit és necessària la
declaració d’interès general que preveu la Llei 6/1997. 

3. L’autorització d’activitat municipal està gravada amb una
prestació compensatòria, tal com estipula l’article 17 de la Llei
6/1997. 

4. Les determinacions del Pla Director Sectorial de Pedreres de
les Illes Balears, o de qualsevol altre pla sectorial que reguli
l’activitat extractiva a les Illes Balears, són aplicables
directament i prevalen sobre les de planejament urbanístic de
qualsevol administració, que han de ser objecte d’adaptació.

Capítol II
Contingut dels drets miners

Article 33 
Contingut dels drets miners 

1. La resolució d’atorgament d’un dret miner ha d’incloure el
contingut mínim següent: 

a) Les condicions imposades per l’òrgan miner competent
per a l’exercici de les activitats d’exploració, investigació i
explotació, com també per als establiments de benefici. 

b) L’extensió i la delimitació. 
c) El termini de vigència i les condicions de pròrroga, si

escau. 
d) La constitució de les garanties obligatòries. 
e) Les prescripcions que garanteixin, si escau, la protecció

dels recursos naturals. 
f) Les mesures relatives al tancament definitiu i a

l’abandonament de l’explotació. 
g) Qualsevol altra mesura o condició que determini la

legislació sectorial aplicable. 
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2. Els drets miners han de contenir, a més, quan ho exigeixi la
normativa aplicable, la documentació següent:

a) La declaració d’impacte ambiental o altres figures
d’avaluació ambiental. 

b) Les condicions preventives i de control necessàries en
matèria d’accidents greus. 

c) Les condicions d’activitat dels establiments de benefici
vinculats a les activitats mineres.

Article 34 
Vigència temporal dels drets miners 

1. Les autoritzacions mineres per a recursos de les seccions A
i B s’han d’atorgar pel període previst en el projecte
d’explotació corresponent. En tot cas, es poden prorrogar
d’acord amb les previsions de l’article 35 següent.
 
2. La durada de l’autorització per a recursos de seccions A i B
no pot excedir del temps pel qual el peticionari tengui acreditat
el dret d’aprofitament. 

3. Els permisos d’exploració s’han d’atorgar per un termini
màxim d’un any.

4. Els permisos d’investigació s’han d’atorgar per un període
màxim de tres anys. 

5. Les concessions d’explotació minera s’han d’atorgar per un
període de trenta anys. 

6. La caducitat dels drets miners es regula en aquesta Llei i en
la normativa estatal en matèria de mineria.

Article 35
Pròrroga de drets miners

1. Transcorregut el termini màxim de vigència dels permisos
d’exploració i dels permisos d’investigació, es poden prorrogar
per períodes successius, de conformitat amb el que disposa la
legislació general.

2. Les autoritzacions mineres per a recursos de les seccions A
i B es poden prorrogar per períodes de fins a deu anys, amb un
límit màxim de trenta anys.

3. Les concessions d’explotació minera per a recursos de la
secció C es poden prorrogar per períodes successius de trenta
anys, fins a un màxim de noranta anys. 

4. La pròrroga dels drets miners no pot suposar mai una
alteració substancial de les condicions dels drets miners vigents.

5. Per tramitar la solAlicitud de pròrroga és imprescindible que
la persona titular de l’explotació garanteixi adequadament el
compliment de les obligacions de restauració, que han de
suposar sempre una actualització de l’import de l’aval o garantia
que s’hagi constituït amb aquesta finalitat. 

6. Si la persona titular de l’explotació no és la propietària dels
terrenys, ha d’acreditar la seva disponibilitat almenys durant el
temps de pròrroga solAlicitat. 

7. El titular de les autoritzacions de les seccions A i B ha de
solAlicitar la pròrroga amb una antelació mínima de dotze mesos.
En el cas de les concessions d’explotació de la secció C, ha de
solAlicitar la pròrroga amb una antelació mínima de tres anys
abans de vèncer el termini de vigència dels drets miners. 

8. La persona titular dels permisos d’exploració ha de solAlicitar
la pròrroga amb una antelació mínima de tres mesos abans de
vèncer el termini de vigència d’aquests permisos. 

9. La persona titular dels permisos d’investigació ha de
solAlicitar la pròrroga amb una antelació mínima de sis mesos
abans de vèncer el termini de vigència dels permisos. 

10. El termini per resoldre les solAlicituds de pròrroga dels
permisos d’exploració i investigació és de sis mesos i es
computarà des de la data de la solAlicitud. La falta de resolució
en aquest termini tendrà efectes denegatoris de la solAlicitud per
silenci administratiu. 

Article 36
Pròrroga d’autoritzacions de les seccions A i B

1. Les autoritzacions d’aprofitament que siguin autoritzacions
de recursos de les seccions A i B es poden prorrogar d’acord
amb les previsions regulades en els articles 34 i 35 d’aquesta
Llei.

2. A la solAlicitud s’ha d’adjuntar una modificació del projecte
de restauració i un projecte general d’explotació per al següent
període amb l’ús de tècniques d’explotació, tractament i
benefici adequades al progrés tecnològic, i amb un càlcul de
reserves, amb un informe emès pel director facultatiu
responsable en el qual: 
a) Ha d’acreditar la continuïtat del recurs explotat. 
b) En cas contrari, ha de justificar que no s’han pogut explotar
totes les reserves concedides pel període aprovat fins avui i que
el temps de pròrroga solAlicitat es correspon amb el temps
necessari per a l’explotació de les reserves esmentades. 

3. Correspon a l’òrgan miner competent resoldre l’expedient de
pròrroga en el termini de dotze mesos des de la solAlicitud. La
falta de resolució en aquest termini tendrà efectes denegatoris
de la solAlicitud per silenci administratiu. En aquest cas, s’han
de reprendre les tasques exclusivament de restauració del pla de
restauració aprovat, amb les prescripcions que ordeni l’autoritat
minera.
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Article 37 
Pròrroga de concessions de les seccions C i D

1. Les solAlicituds de pròrrogues relatives a concessions
d’explotació de recursos de les seccions C i D s’han de tramitar
segons el que estableix aquest article i d’acord amb les
previsions dels articles 34 i 35 d’aquesta Llei. 

2. A la solAlicitud de cada pròrroga, el concessionari hi ha
d’adjuntar una modificació del projecte de restauració i un
projecte general d’explotació per al següent període amb l’ús de
tècniques d’explotació, tractament i benefici, adequades al
progrés tecnològic, i amb un càlcul de reserves.

3. A l’efecte de justificar la pròrroga, s’ha de presentar un
informe emès pel director facultatiu responsable en el qual: 

a) Ha d’acreditar la continuïtat del recurs explotat o el
descobriment d’un nou recurs. 

b) O ha de justificar que no s’han pogut explotar totes les
reserves concedides pel període aprovat fins avui i que el temps
de pròrroga solAlicitat es correspon amb el temps necessari per
a l’explotació de les reserves esmentades. 

4. Correspon a l’òrgan miner competent resoldre l’expedient de
pròrroga en el termini de dotze mesos des de la solAlicitud. La
falta de resolució en aquest termini tendrà efectes denegatoris
de la solAlicitud per silenci administratiu. En aquest cas, s’han
de reprendre les tasques exclusivament de restauració del pla de
restauració aprovat, amb les prescripcions que ordeni l’autoritat
minera.

Article 38 
Ampliacions d’autoritzacions de recursos miners

1. El procediment per ampliar la superfície autoritzada i les
seves instalAlacions, en allò que no regula aquesta Llei, ha de ser
el que preveu la normativa bàsica estatal i autonòmica.

Les autoritzacions mineres s’han d’atorgar pel període
previst en el projecte d’explotació corresponent, inclosa la
restauració de les àrees afectades, si escau, i no pot excedir
d’aquell per al qual la persona solAlicitant tengui acreditat el dret
d’aprofitament. En el cas de les ampliacions, a més de la
documentació establerta en l’article 14, s’han d’acreditar la
necessària continuïtat en superfície, la viabilitat tècnica i
econòmica de l’ampliació i els mitjans i personal prevists.

2. L’òrgan miner ha de resoldre la solAlicitud d’ampliació en el
termini màxim de dotze mesos comptadors des de la data de la
solAlicitud. La falta de resolució en aquest termini tendrà efectes
denegatoris per silenci administratiu.

Capítol III
Garanties financeres

Article 39 
Garanties financeres 

1. La persona titular d’un dret miner ha de constituir una
garantia suficient en el termini de dos mesos comptadors des
que se li hagi notificat l’atorgament, i és responsable de
mantenir-la en els termes prevists en els apartats següents. 

2. L’autoritat minera ha d’establir la quantia de la garantia, que
s’ha de fixar tenint en compte l’impacte ambiental de les labors
mineres i l’ús futur dels terrenys que s’han de rehabilitar.

Aquesta quantia és el resultat de la suma de la garantia per a la
rehabilitació de l’espai natural afectat per l’explotació, la
preparació, la concentració i el benefici de recursos minerals, i
de la garantia per al compliment de les condicions imposades en
l’autorització del pla de restauració per a la gestió i la
rehabilitació de l’espai natural afectat per les instalAlacions de
residus miners, de manera que, si és necessari, tercers
independents i degudament qualificats puguin avaluar i efectuar
qualsevol treball de rehabilitació necessari. 

3. La garantia s’ha de revisar a solAlicitud de la persona
interessada, d’acord amb els treballs de rehabilitació de les
superfícies afectades completament acabats.

Atès que l’execució de la restauració s’ha de fer per fases,
des del començament mateix de l’explotació, la garantia
financera per a la seva realització també pot ser dipositada per
fases, sempre que es garanteixi efectivament la restauració de
l’espai que ha estat explotat en cada fase.

S’han de justificar les fases de la rehabilitació prevista i
s’han de fer les devolucions parcials corresponents als treballs
de restauració acabats adequadament. 

En tot cas, els plans de restauració i d’explotació s’han de
coordinar de manera que els treballs de rehabilitació es duguin
a terme tan avançadament com sigui possible a mesura que
s’efectuï l’explotació. No es pot autoritzar cap fase d’explotació
sense que estigui degudament restaurada la fase anterior.

Únicament s’ha d’autoritzar l’inici de la rehabilitació al final
de la vida de l’explotació en casos degudament justificats i
documentats a l’efecte de poder dur a terme tècnicament
l’explotació. 

4. L’autoritat minera ha de fixar la garantia d’acord amb els
paràmetres següents: 

a) La garantia, en qualsevol explotació minera, ha de
representar, com a mínim, una quantia inicial de 7.000 euros.

b) A partir d’aquest import, la garantia ha de representar,
com a mínim, la quantia més elevada: 
1r. De calcular 7.000 euros per hectàrea de superfície afectada
o, si escau, la part proporcional. 
2n. D’aplicar el resultat de multiplicar 0,40 i per cada metre
cúbic que s’ha d’explotar (0,40 i/m3). 

c) En el cas de recursos geotèrmics de baixa entalpia i de
recursos de la Secció B, no s’ha d’aplicar un mínim per a la
garantia de restauració, sinó que l’estableix l’òrgan miner, atesa
l’envergadura del projecte. 

5. La persona titular de l’explotació assumeix l’obligació
d’actualitzar la fiança cada tres anys durant la vigència de la
concessió o l’autorització de l’explotació, d’acord amb la
variació anual de l’índex de preus al consum a les Illes Balears,
en un període no superior a trenta dies des que s’hagi publicat.

L’incompliment d’aquesta obligació representa una infracció
que s’ha de sancionar d’acord amb el règim sancionador del
títol VI d’aquesta Llei. 

6. Quan una administració pública sigui titular d’un dret miner
i l’exploti directament, l’autoritat minera pot eximir-la de
presentar garanties.
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Article 40 
Constitució de les garanties financeres 

Els mitjans de constitució de garanties financeres són els
següents: 

a) Dipòsit en metàlAlic o en deute públic de l’Estat o de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, constituït en la Caixa
de Dipòsits de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

b) Aval solidari i sense condicions prestat per algun banc,
caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit o establiment financer de
crèdit, autoritzats per operar a Espanya. 

c) Contractes d’assegurances que cobreixin la responsabilitat
civil de l’entitat explotadora derivada de l’incompliment del que
disposa el pla de restauració autoritzat. En tot cas, la pòlissa de
l’assegurança ha d’establir les obligacions de l’explotador que
recull aquesta Llei, incloent-hi l’actualització de l’import
relativa a l’execució del pla de restauració i les possibles
restauracions parcials del terreny.

Article 41 
Devolució de les garanties

1. La devolució de la fiança o la cancelAlació de l’aval s’ha de
tramitar una vegada que l’autoritat minera hagi constatat que els
plans de restauració han acabat correctament. 

2. En qualsevol cas, abans de la devolució de les garanties, és
necessari que l’explotador presenti un informe d’una entitat
colAlaboradora de l’Administració acreditada justificatiu que
s’ha completat la restauració d’acord amb el pla de restauració
aprovat. 

3. D’acord amb les previsions de l’article 39.3, es poden
tramitar devolucions parcials sempre que s’acrediti que les
superfícies afectades s’han restaurat correctament. 

4. La reutilització d’una pedrera activa és una modificació del
pla de restauració i, per tant, l’autoritat minera pot autoritzar la
modificació o, si el projecte no s’inclou en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei, la devolució de la garantia.

TÍTOL IV
CONTINGUT I TRANSMISSIÓ DELS DRETS

MINERS I DE LA RESTAURACIÓ

Article 42 
Contingut 

Corresponen a l’explotador que ha solAlicitat i obtingut
l’autorització o la concessió d’explotació corresponent els drets
miners que hi són inherents, en l’extensió i amb les condicions,
la vigència i els requisits que s’hagin determinat en la resolució
administrativa d’atorgament, i sempre amb compliment de les
disposicions estatals i autonòmiques vigents i amb subjecció al
que preveu aquest títol.

Article 43 
Obligacions dels explotadors autoritzats 

Els explotadors estan subjectes a les obligacions següents:
a) Han de començar l’activitat minera en la forma que

prescriuen els articles 18 i 70 de la Llei 22/1973. 
b) Han de mantenir l’activitat minera. Qualsevol suspensió,

total o parcial, s’ha de comunicar en un termini màxim de tres
dies a l’autoritat minera, que ha de decidir si és procedent o no.

c) Els titulars d’explotacions incloses les seccions A, C i D,
excepte els titulars de jaciments geotèrmics de baixa entalpia,
han de presentar el primer trimestre de cada any un pla de labors
perquè l’autoritat minera competent l’aprovi, en el marc de la
legislació bàsica de mines, amb un informe favorable d’una
entitat colAlaboradora de l’Administració quant al compliment
de la Llei de mines, que ha de confrontar el pla de labors
presentat sobre el terreny. 

L’aprovació del pla de labors s’ha de tramitar, mentre no es
desplegui reglamentàriament, d’acord amb les previsions de la
normativa estatal en matèria de mineria. En tot cas, la manca de
resolució expressa sobre el pla de labors presentat no empara
mai una modificació de l’autorització o l’ampliació del dret
miner existent o qualsevol altre benefici sobre la situació
anterior, ni eximeix el titular de la responsabilitat d’haver eludit,
si s’escau, els tràmits prevists per a les situacions descrites. 

d) Els titulars dels drets d’aprofitament dels recursos de la
secció B han de presentar davant l’autoritat minera, per a la seva
aprovació, els projectes que siguin modificacions substancials
de les estructures pròpies d’aquests recursos, fins i tot quan
formin part de tasques de manteniment. L’autoritat minera
ha de solAlicitar a les diferents administracions els informes que
consideri necessaris. 

e) Han de disposar d’un pla de restauració aprovat. 
f) En cas que s’hagi iniciat la restauració de les àrees

afectades, en el primer trimestre de cada any s’ha de presentar
un informe de restauració signat pel tècnic o tècnica de
restauració. 

D’aquest informe, se n’ha de trametre una còpia a la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, perquè en
prengui coneixement i a fi que, si ho considera oportú, pugui
emetre l’informe corresponent sobre el compliment del pla de
restauració esmentat. El tècnic o tècnica de restauració ha de ser
competent segons la legislació estatal i autonòmica vigent
d’acord amb la seva titulació, i ha de ser nomenat
específicament i ratificat per l’òrgan miner competent. 

g) Han de revisar el pla de restauració aprovat cada cinc
anys, o abans si es produeixen modificacions substancials,
segons la tramitació prevista en la legislació estatal i
autonòmica aplicables. 

h) Han de constituir les garanties financeres o els avals que
l’Administració solAliciti per garantir l’exercici de l’activitat i la
restauració, en els termes descrits en el capítol III del títol III
d’aquesta Llei.

Article 44 
Unitats d’explotació

1. Per reconèixer una unitat d’explotació s’han de complir els
requisits següents:
 a) Els centres de treball s’han de situar en la mateixa conca.

b) L’empresa explotadora d’aquests centres ha de ser la
mateixa. 

c) Es considera explotació conjunta una unitat d’explotació
formada per dues o més autoritzacions o concessions mineres
d’explotació quan es produeixi almenys una de les
circumstàncies següents: 

1r. Que es comparteixi la plantilla de personal. 
2n. Que es comparteixi la maquinària minera mòbil o fixa.
d) S’ha de presentar la documentació següent, perquè

l’autoritat minera l’aprovi: 
1r. La solAlicitud. 
2n. Els documents en els quals s’identifiquin les
autoritzacions mineres que han de formar la unitat
d’explotació. 
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3r. El nomenament de la persona titular de la direcció
facultativa de la futura unitat d’explotació. 
4t. La definició dels recursos humans o materials destinats
a l’explotació conjunta. 

2. Quan així ho solAliciti la persona titular de l’activitat,
l’Administració pot acceptar que els plans de labors de la unitat
d’explotació siguin únics. 

3. Les fiances que constitueixen les garanties de restauració
s’han de dipositar de manera individualitzada per a cada una de
les autoritzacions mineres d’explotació que formen la unitat
d’explotació, com també l’actualització que estableix l’article
39 d’aquesta Llei.

Article 45 
Obligació de restaurar

1. Els drets miners pertanyen al seu titular, segons l’autorització
o la concessió d’explotació corresponent. Per tant, l’obligació
de restaurar correspon sempre a la persona titular del dret miner,
amb independència de qui sigui la persona propietària o titular
dels drets de disposició sobre els terrenys on s’ubica
l’explotació minera. 

2. Si l’explotador i el titular dels terrenys no coincideixen, en el
moment en què es formalitzi el document pel qual s’autoritza la
cessió dels terrenys per dur a terme l’activitat minera, ha de
constar que el propietari té coneixement que, encara que
l’obligació de restaurar correspongui al titular del dret miner, el
cedent dels terrenys ha d’assumir l’obligació de facilitar
l’execució de la restauració. 

3. De conformitat amb el que preveu el Pla Director Sectorial de
Pedreres de les Illes Balears, quan el titular del terreny no sigui
l’explotador està obligat a autoritzar les actuacions necessàries
per assegurar el compliment del pla de restauració. 

Si la persona propietària o titular dels terrenys impedeix
accedir al lloc de l’explotació al titular del dret miner que hagi
manifestat de forma fefaent la seva voluntat de restaurar l’àrea
afectada dins el calendari aprovat en el pla de restauració, se li
pot incoar un expedient sancionador d’acord amb les
disposicions del títol VI d’aquesta Llei, tot sens perjudici de
l’execució de l’aval o les garanties constituïdes, i les accions
judicials que puguin emprendre les parts. 

4. En cas d’impossibilitat de dur a terme el pla de restauració
autoritzat, l’autoritat minera pot fer efectiva la garantia
financera o equivalent corresponent i procedir a les labors de
rehabilitació del terreny afectat per l’activitat minera.

En aquests casos no es declara caducada l’autorització fins
que el pla de restauració s’hagi executat, i poden dur a terme les
tasques de restauració l’Administració directament o tercers
degudament qualificats.

Article 46 
Restauració o reutilització de pedreres a càrrec de
l’Administració 

1. En les pedreres l’autorització de les quals hagi caducat, sense
que consti justificada la seva restauració o reutilització, i en les
paralitzades per resolució administrativa ferma, el Consell de la
Mineria, a proposta d’algun dels seus membres, davant la
inactivitat de la persona titular del dret miner i sempre amb
l’informe previ favorable de la direcció general competent en
matèria de mineria, pot instar el propietari del terreny a
restaurar-lo o reutilitzar-lo.

2. Si la persona propietària no respon satisfactòriament respecte
a la demanda de restauració, excepcionalment, l’Administració
es pot fer càrrec del procés de restauració o reutilització seguint
la normativa d’expropiacions que hi sigui aplicable, si escau.

3. En tot cas, si s’opta per la reutilització, és preceptiu i
vinculant l’informe del consell insular, que ha d’emetre en un
termini de tres mesos des de la recepció de la solAlicitud. Si
l’informe no s’emet en el termini assenyalat es poden prosseguir
les actuacions.

Article 47 
Transmissió dels drets miners 

1. Els drets que atorguen una autorització, una concessió o un
permís d’una explotació o activitat minera regulada en aquesta
Llei poden ser transmesos pel titular per qualsevol mitjà admès
en dret, d’acord amb la Llei 22/1973 i el Reglament que la
desplega, aprovat pel Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost, i
amb les especificitats que preveu aquesta Llei. 

2. Amb caràcter general, qualsevol modificació substancial en
la titularitat d’un dret miner, incloent-hi la defunció o canvi
d’un soci o sòcia de la comunitat de béns, el canvi
d’administradors de la societat, la declaració de concurs de
creditors o la mateixa dissolució de la societat, ha de ser
comunicada a l’autoritat minera.

3. Per obtenir l’autorització de transmissió és imprescindible
constituir una garantia financera actualitzada a nom de la nova
persona titular, en els termes del capítol III del títol III d’aquesta
Llei. 

4. Si la modificació en la titularitat del dret miner es formalitza
abans de la solAlicitud d’autorització de l’autoritat minera, no
produeix efectes fins que s’atorga l’autorització esmentada. En
cas que no s’atorgui, el cedent i el cessionari queden subjectes,
de manera solidària, a totes les responsabilitats i les obligacions
derivades de l’incompliment de l’obligació de solAlicitar
l’autorització. 

5. L’atorgament de l’autorització administrativa implica la
subrogació del cessionari en els drets, les obligacions i les
responsabilitats que corresponguin al cedent, el qual és
considerat titular legal amb caràcter general des d’aquest
moment.
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Article 48 
Transmissió de drets miners de la secció A 

1. Per transmetre drets miners inclosos en la secció A,
l’explotador ha de solAlicitar l’autorització de la persona titular
de la conselleria competent en matèria de mineria, mitjançant un
document que també ha de signar la part que vulgui adquirir el
dret. A la solAlicitud, s’hi han d’adjuntar un projecte del
contracte que s’ha de subscriure o el títol de transmissió i els
documents acreditatius que l’adquirent compleix les condicions
legals que preveu la normativa vigent. El contracte esmentat no
es pot modificar sense l’autorització prèvia de la conselleria
competent en matèria de mines. 

2. Una vegada que l’autoritat minera hagi constatat que
l’operació proposada compleix els requisits legals exigits, la
conselleria competent en matèria de mineria ha de concedir, si
escau, l’autorització, i es considera que el cessionari és titular
del dret miner una vegada que presenti el document públic o
privat i acrediti el pagament de l’impost corresponent. 

3. Si s’extingeix el dret d’ús de l’explotador sobre els terrenys
i no s’ha exhaurit la vigència de l’autorització administrativa
d’explotació, els drets miners i les obligacions corresponents
continuen pertanyent a l’explotador inicialment autoritzat, que
conserva el dret de transmetre’ls a la persona titular del terreny
o a tercers amb subjecció a les regles previstes en la normativa
vigent i sens perjudici de l’obligació de restaurar l’àrea
afectada, i que s’han de regir per les regles que disposa aquest
títol. 

4. L’obligació de restaurar l’àrea afectada correspon sempre a
la persona titular del dret miner i es transmet amb la titularitat
del dret. Si l’explotador i el propietari o el titular dels terrenys
on s’ubica l’explotació no coincideixen, s’han d’aplicar les
previsions de l’article 45 d’aquesta Llei pel que fa a l’obligació
que el titular dels terrenys assumeix de facilitar l’execució de la
restauració i que, si impedeix accedir al lloc de l’explotació al
titular del dret miner que hagi manifestat de forma fefaentment
la seva voluntat de restaurar l’àrea afectada, incorre en un
supòsit regulat pel règim sancionador d’aquesta Llei.

Article 49 
Transmissió dels drets miners per actes mortis causa 
 
1. La transmissió dels drets miners per actes mortis causa, sens
perjudici dels drets i les obligacions de caràcter civil, té, a
efectes administratius, el mateix tractament que les
transmissions inter vivos. 

2. A l’efecte d’obtenir l’autorització per explotar l’activitat, la
persona successora ha de comunicar la defunció de la persona
titular del dret miner a la direcció general competent en matèria
de mines, en el termini d’un any des que s’hagi produït. Ha
d’acompanyar la comunicació de la documentació que l’acrediti
com a successor i, si escau, de la disponibilitat dels terrenys on
se situï l’explotació i dels documents que acrediten que
l’adquirent compleix les condicions legals que preveu la
normativa vigent. 

3. L’incompliment d’aquesta comunicació en el termini fixat,
sens perjudici que, si escau, s’autoritzi el canvi de titularitat, pot
donar lloc a la incoació d’un expedient sancionador.

TÍTOL V
COORDINACIÓ AMB ALTRES LEGISLACIONS

APLICABLES

Article 50 
Coordinació administrativa 

1. L’atorgament dels drets miners s’ha de fer en coordinació
amb les altres autoritzacions substantives o permisos que siguin
obligatoris, entre d’altres, els permisos municipals que
pertoquin i les autoritzacions o concessions que s’hagin d’exigir
per a l’ocupació o la utilització del domini públic, de
conformitat amb la normativa que resulti d’aplicació. 

2. En tot cas, abans que s’iniciï el procediment d’autorització,
regularització o modificació de l’autorització del dret miner, es
pot obrir una fase prèvia de consultes entre les administracions
afectades i el promotor. 

3. Aquesta fase prèvia de consultes, la pot iniciar d’ofici l’òrgan
miner competent o a instància de les parts afectades, i ha de
consistir en l’anàlisi d’una memòria resum del projecte, que ha
de presentar el promotor, amb tots els aspectes i les
característiques fonamentals: econòmics, ambientals,
repercussió en la zona, mesures de compensació a l’ajuntament
afectat, restauració i qualsevol altra de rellevància.

4. Les consultes prèvies s’han de presentar per escrit, mitjançant
la tramesa a les administracions i les institucions afectades de la
memòria resum. Aquestes institucions han d’emetre el seu
informe en un termini màxim de quinze dies des que hagin rebut
la memòria resum esmentada.

5. La persona titular de la conselleria competent en matèria de
mines pot decidir dur a terme el tràmit previ de consultes
mitjançant una reunió dels representants de les institucions
afectades i el promotor del projecte, en la qual han d’aportar els
informes corresponents sobre la memòria resum. D’aquesta
reunió, se n’ha d’aixecar una acta que s’ha de notificar als
assistents, juntament amb la documentació que s’hagi aportat a
la reunió, i al promotor, i s’ha de tenir en compte, encara que no
és vinculant, en el procediment d’autorització o modificació de
què es tracti.

Article 51 
Coordinació amb el règim d’aplicació en matèria de
llicències urbanístiques i activitats

1. L’exercici dels drets miners ha d’estar condicionat a
l’atorgament de les llicències urbanístiques i d’activitats, de
conformitat amb la normativa aplicable. 

2. A aquest efecte, el municipi on estigui situat el dret miner
s’ha de pronunciar sobre la viabilitat del projecte miner en
l’informe que ha de trametre a l’òrgan miner competent durant
la tramitació dels drets miners. 

3. En tot cas, el Govern de les Illes Balears ha d’afavorir
actuacions concretes i plans d’actuació específics, d’adaptació
de les infraestructures a les seves necessitats, de millora
ambiental i seguretat i de diversificació del teixit productiu, a
municipis amb explotacions mineres, d’acord amb les
previsions dels plans sectorials implicats. 

El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar la subscripció
de convenis amb aquests municipis, amb participació del sector
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empresarial, que han de regular les formes d’assistència i de
cooperació tècnica i financera.

Article 52 
Coordinació amb el procediment d’avaluació ambiental 

1. No es podran atorgar drets miners si prèviament no s’ha
dictat la declaració de impacte ambiental, quan sigui necessària
de conformitat amb la legislació vigent i les previsions
d’aquesta Llei. 

2. A aquest efecte, l’òrgan ambiental competent, quan formuli
la declaració ambiental, n’ha de trametre una còpia a l’òrgan
miner, que n’ha d’incorporar les condicions al contingut dels
drets miners.

TÍTOL VI
DISCIPLINA MINERA

Capítol I
Inspecció

Article 53 
Inspecció minera 

1. Correspon a la conselleria competent en matèria de mines
comprovar el compliment de la normativa minera aplicable a les
activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, d’ofici
o a instància de part interessada, com també de les condicions
de seguretat de qualsevol altra activitat que utilitzi tècniques
mineres, sens perjudici del que estableix la normativa vigent en
matèria de riscs laborals. 

2. Quan tengui coneixement de fets que poden produir efectes
en l’àmbit normatiu laboral i de Seguretat Social, la conselleria
competent en matèria de mines ha de traslladar les actuacions
practicades a la Inspecció de Treball i de Seguretat Social, a fi
que pugui dur a terme les actuacions oportunes. 

3. En concret, corresponen a la inspecció de mines, sens
perjudici del que disposa la normativa bàsica estatal, les
funcions següents: 

a) Vigilar el compliment del pla de labors anual. 
b) Vigilar el compliment del pla de restauració en totes les

fases. 
c) Dur a terme la inspecció de seguretat i salut sempre que

es tracti d’activitats en les quals es fan servir tècniques mineres.

Article 54 
Exercici de la potestat inspectora

1. La inspecció de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei, així com de la normativa en matèria de
prevenció de riscs laborals pel que fa a les activitats en les quals
s’utilitzen tècniques mineres, l’han de dur a terme funcionaris
de la conselleria competent en matèria de mineria que estiguin
adscrits a òrgans administratius amb competència per al control
o la inspecció miners. 

2. Per complir la funció inspectora, l’autoritat minera pot
establir mecanismes de colAlaboració amb òrgans o
administracions que tenguin atribuïdes competències i
responsabilitats en l’àmbit laboral.

Article 55 
Facultats 

El personal funcionari que, de conformitat amb el que estableix
l’article anterior, exerceix funcions d’inspecció té caràcter
d’autoritat pública i està autoritzat per a les accions següents: 

a) Accedir lliurement, en qualsevol moment, amb
l’acreditació adequada, a les explotacions mineres, als seus
establiments de benefici o als llocs on es dugui a terme algun
tipus d’activitat minera, i a romandre-hi. Ha de comunicar la
seva presència a l’empresari o als seus representants. 

b) Practicar totes les diligències i requerir la informació i la
documentació necessàries per comprovar que es compleixen les
disposicions legals i reglamentàries, com també obtenir-ne
còpies i extractes. 

c) Prendre mostres o obtenir qualssevol altres evidències en
el suport que sigui adequat en la presència de l’empresari o la
persona responsable de l’establiment, tret que l’apreciació
motivada de les circumstàncies pugui requerir obtenir-les sense
que hi siguin presents.

Article 56 
Actes d’inspecció 

1. Les activitats d’inspecció s’han de documentar mitjançant
actes, que estan dotades de presumpció de certesa respecte als
fets que s’hi reflecteixin i que hi hagi fet constar l’inspector,
sens perjudici de les proves en contra. El contingut s’ha
d’ajustar al que preveu aquesta Llei i als models reglamentaris.

2. En les actes d’inspecció s’han de reflectir, com a mínim, les
dades següents: 

a) La data i el lloc de les actuacions, i la identificació dels
subjectes actuants. 

b) Els fets que hagi constatat el funcionari. S’hi han de
destacar els rellevants a l’efecte de tipificar les infraccions i
graduar les sancions. 

c) Les manifestacions de les persones interessades. 
d) Els mitjans i les mostres obtingudes per comprovar els

fets. 
e) Les mesures adoptades. 
f) La infracció o infraccions suposadament comeses. 
g) La signatura del funcionari actuant. 

Article 57 
Conseqüències de l’activitat d’inspecció
 
1. Acabades les comprovacions, el funcionari que ha duit a
terme la inspecció pot adoptar les mesures següents: 

a) Requerir la persona responsable, quan les circumstàncies
així ho aconsellin, perquè adopti, en el termini que s’estableixi,
les mesures correctores oportunes. Ha d’informar l’òrgan
competent en matèria de seguretat minera d’aquesta actuació. 

b) Proposar la incoació del procediment sancionador en
l’acta d’inspecció. 

c) Ordenar, per escrit, la suspensió immediata dels treballs
o les tasques que es desenvolupin en cas que es produeixi un
risc greu i imminent per a la seguretat o la salut dels
treballadors. Aquesta mesura, que s’ha d’executar
immediatament, s’ha de comunicar a les persones responsables,
a l’òrgan competent en matèria de seguretat minera i a altres
administracions que tinguin atribuïdes competències i
responsabilitats en l’àmbit laboral.
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2. L’ordre de suspensió, que ha de ratificar el director general
competent en matèria de mineria mitjançant el procediment
sancionador corresponent, la pot aixecar l’autoritat minera tan
aviat com es corregeixin les deficiències que la van motivar.

Capítol II
Règim sancionador

Article 58 
Responsables de les infraccions 

1. Són subjectes responsables de les infraccions les persones
físiques o jurídiques que les cometin i, en particular: 

a) L’explotador efectiu del recurs miner i, si escau, el titular
dels drets d’aprofitament miner. 

b) El subcontractista de l’explotador efectiu del recurs
miner. 

c) La direcció facultativa, en l’àmbit de les seves funcions.
d) La persona propietària o titular dels terrenys, en els

supòsits que regula expressament aquesta Llei. 

2. Si hi ha més d’una persona responsable de la infracció, les
sancions que s’imposin tenen entre si caràcter independent. 

3. Quan en aplicació d’aquesta Llei dues o més persones resultin
responsables d’una infracció i no hagi estat possible determinar
el seu grau de participació, han de ser responsables
solidàriament a l’efecte de les sancions que se’n derivin.

Article 59 
Competència sancionadora 

1. És competent per iniciar els expedients sancionadors la
persona titular de la direcció general competent en matèria de
mines.

2. És competent per resoldre els expedients sancionadors per
infraccions lleus la persona titular de la direcció general
competent en matèria de mines. 

3. És competent per resoldre els expedients sancionadors per
infraccions greus i molt greus la persona titular de la conselleria
competent en matèria de mines.

Article 60
Procediment sancionador

1. El procediment per a la imposició de sancions s’ha d’ajustar
al Decret 14/1994, de 10 febrer, pel qual s’aprova el Reglament
del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la potestat
sancionadora, sens perjudici que reglamentàriament
s’estableixin especialitats de procediment. 

2. El termini per resoldre i notificar el procediment sancionador
és de dotze mesos des de la data en què se n’hagi notificat la
iniciació. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que
s’hagi dictat cap resolució, es produeix la caducitat del
procediment. En cas que la infracció no hagi prescrit, s’ha
d’iniciar un nou procediment sancionador. 

3. El pagament voluntari de la sanció resultant de la comissió de
qualsevol de les infraccions lleus que regula aquesta Llei, en
qualsevol moment anterior a la resolució del procediment
sancionador, d’acord amb la proposta de sanció que es faci

constar en la resolució d’inici o en la proposta de resolució,
determina una reducció de fins al 50 % de la sanció que
correspongui en el cas que el pagament voluntari es faci abans
que es notifiqui la proposta de resolució, o fins al 25 % en el cas
que es faci després que es notifiqui, com també, en tot cas, la
terminació del procediment per mitjà de la resolució
corresponent. Aquesta reducció es gradua de tal manera que no
sigui econòmicament més favorable cometre la infracció que
abonar la sanció.

Article 61 
Mesures cautelars 

1. En els supòsits en què hi hagi un risc greu o imminent per a
les persones, els béns o el medi ambient, el director general
competent en matèria de mineria pot ordenar motivadament en
qualsevol moment l’adopció de totes les mesures cautelars que
siguin necessàries. En particular, es poden adoptar les següents:
 a) Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixin
la continuïtat en la producció del dany, incloent-hi la
paralització total o parcial de l’activitat. 

b) Precinte d’aparells, equips o vehicles. 
c) Suspensió temporal de l’autorització per exercir

l’activitat. 
d) Limitació o prohibició de la comercialització de

productes. 

2. Les mesures cautelars s’han d’adoptar, amb l’audiència
prèvia de la persona interessada, en un termini de cinc dies,
excepte en els casos que requereixen una actuació immediata,
en els quals les poden adoptar els inspectors de mines i les ha de
ratificar l’òrgan miner competent.

Article 62 
Prescripció

1. Les infraccions previstes en aquesta Llei prescriuen en el
termini de dos anys.

2. El còmput del termini de prescripció de les infraccions s’ha
d’iniciar en la data en què s’ha comès la infracció o, si es tracta
d’una activitat continuada, en la data del cessament.

Article 63 
Concurrència de sancions 

1. Les conductes constitutives d’infracció que suposin incomplir
la normativa en matèria de seguretat industrial o de prevenció
de riscs laborals s’han de sancionar d’acord amb aquesta
normativa. 

2. Les vinculacions del procediment sancionador en matèria
minera amb l’ordre jurisdiccional penal s’han d’ajustar al que
disposa el Decret 14/1994, de 10 febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la
potestat sancionadora.
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Capítol III
Infraccions, sancions i mesures accessòries

Article 64
Infraccions

Sens perjudici de les infraccions tipificades en la Llei
22/1973, de 21 de juliol, de mines, constitueixen infraccions
administratives, en l’àmbit de les Illes Balears, les accions o
omissions que contravinguin les obligacions que estableix
aquesta Llei.

Article 65 
Infraccions lleus 

Són infraccions lleus: 
a) Incomplir les obligacions de caràcter formal o documental

previstes en la normativa de seguretat minera, de la qual cosa no
es derivi cap risc laboral o ambiental. 

b) Incomplir els requeriments de la inspecció de mines,
sempre que es refereixin a condicions de seguretat minera que
no hagin suposat dany derivat del treball o danys ambientals. 

c) Comercialitzar els excedents de les extraccions ocasionals
en els termes que estableix l’article 5 d’aquesta Llei, sempre
que es tracti de quantitats d’escassa rellevància i actuacions
esporàdiques; en cas contrari, es considera infracció greu. 

d) Incomplir l’obligació de restaurar les pedreres que no
s’hagin acollit al procediment d’actualització i regularització
previst en la disposició transitòria primera. En funció de la
importància de la deterioració ambiental o la conducta dels
infractors, aquesta infracció es pot considerar greu. 

e) Incomplir les previsions del pla de restauració, quan
consisteixi en un simple retard en l’execució d’una de les seves
fases. La infracció pot ser considerada greu segons les
circumstàncies concurrents. 

f) No actualitzar la fiança en el termini previst, d’acord amb
les previsions del capítol III del títol III d’aquesta Llei. Segons
la importància del fet es pot considerar greu. 

g) Que la persona propietària o titular dels terrenys
impedeixi o prohibeixi al titular del dret miner accedir als
terrenys per executar la restauració de l’àrea afectada, en els
termes de l’article 45 d’aquesta Llei. Aquesta infracció es pot
considerar greu en funció de les circumstàncies concurrents. 

h) No notificar a la conselleria competent en matèria de
mines, en els termes i els terminis prevists, els canvi de
titularitat o la transmissió de drets miners. 

i) Incomplir els terminis concedits per l’òrgan competent a
les persones interessades per presentar documents requerits
prèviament. 

j) Qualssevol altres incompliments de les obligacions
compreses en aquesta Llei i que no estiguin tipificats com a
infracció greu o molt greu en els articles següents.

Article 66 
Infraccions greus 

Són infraccions greus:
a) Explorar, investigar i explotar recursos miners o obrir

establiments de benefici sense haver obtingut l’autorització, el
permís o la concessió corresponents. 

b) Incomplir les obligacions de caràcter formal o
documental que impedeixin conèixer les condicions de seguretat
existents en l’establiment o que se’n derivi risc laboral greu per
a la salut i la seguretat dels treballadors o per al medi ambient.

c) Incomplir els requeriments realitzats o retardar-se en la
instalAlació dels elements correctors imposats per la inspecció de
mines o pels òrgans competents en la matèria, referits a
condicions de seguretat minera, que hagin ocasionat dany a les
persones, els béns o al medi ambient. 

d) No presentar els plans de labors i els informes anuals de
restauració en els terminis que estableix aquesta Llei.

e) Retardar-se en el compliment total de les condicions de
seguretat exigibles. 

f) Incomplir, els directors facultatius, els deures inherents a
la seva funció. 

g) No informar, en el termini i en la forma escaient, l’òrgan
competent en matèria de seguretat minera dels accidents de
treball que tenguin lloc a les instalAlacions que siguin greus,
molt greus o mortals o d’incidents que comprometin greument
la seguretat dels treballs o de les instalAlacions. 

h) Negar-se a colAlaborar amb la inspecció de mines o
obstruir les seves funcions. 

i) Incomplir les condicions d’atorgament dels drets miners,
sens perjudici que se’n pugui declarar la caducitat, revocar-les
o suspendre-les. 

j) Fer servir instruments, maquinària o materials que no
compleixen les normes exigibles. 

k) Expedir certificats o emetre informes que no s’ajustin als
resultats de les comprovacions o inspeccions realitzades. 

l) Incomplir les obligacions de restauració de l’espai natural
afectat per activitats mineres, quan això no sigui considerat
infracció lleu. 

m) Incomplir les previsions contingudes en el pla de
restauració del dret miner. 

n) Denegar la informació solAlicitada per l’autoritat minera
competent quan el lliurament sigui preceptiu, i sempre que no
es consideri una infracció lleu. 

o) Els supòsits de l’article 65 quan s’apreciïn circumstàncies
de risc greu per a les persones, els béns o el medi ambient.

Article 67 
Infraccions molt greus

És una infracció molt greu cometre una infracció greu quan
s’apreciïn circumstàncies de reincidència o de risc molt greu per
a les persones, els béns o el medi ambient.

Article 68 
Sancions 

1. Les infraccions tipificades en els articles anteriors han de ser
sancionades tal com estableix la Llei 22/1973, de mines.

2. No obstant això, quan a conseqüència de la infracció
s’obtingui un benefici econòmic quantificable, la multa pot
suposar fins al quàdruple del benefici obtingut, amb el límit, en
cas de les infraccions lleus i greus, de la màxima sanció
corresponent al grau immediatament superior. 
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3. La quantia de les sancions s’ha de graduar atenent criteris de
proporcionalitat. 

4. La comissió d’una falta molt greu a càrrec del director
facultatiu pot dur aparellada la inhabilitació per exercir les
funcions de director facultatiu d’activitats mineres per un
període màxim d’un any en l’àmbit territorial de les Illes
Balears. 

En el supòsit de reincidència per la comissió d’infraccions
molt greus, la sanció pot consistir en la inhabilitació per exercir
aquestes funcions per un període de cinc anys en l’àmbit
territorial de les Illes Balears. 

5. La comissió d’una infracció greu o molt greu pot dur
associada la impossibilitat d’obtenir ajudes o subvencions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’indústria
durant els terminis següents: 

a) Infraccions greus: fins a tres anys. 
b) Infraccions molt greus: fins a cinc anys.

Article 69 
Graduació de les sancions 

Sens perjudici dels criteris de graduació de sancions que
estableix la legislació del procediment administratiu aplicable,
les sancions s’han de graduar, a més, considerant els criteris
següents: 

a) Perill ocasionat a persones, béns o al medi ambient. 
b) Importància dels danys i els perjudicis ocasionats. 
c) Grau de participació i benefici obtingut per l’infractor. 
d) Intencionalitat en la comissió de la infracció. 
e) Incompliment d’advertiments o requeriments previs de la

inspecció de mines. 
f) Reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un

any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així
s’hagi declarat per resolució ferma.

Article 70 
Reparació de danys 

Sens perjudici de la sanció administrativa que s’imposi,
l’infractor està obligat a reparar els danys i els perjudicis causats
amb la finalitat de restaurar i reposar els béns alterats al seu
estat anterior. El procediment de reparació ha de començar amb
la presentació davant l’autoritat minera d’una memòria resum
del projecte corresponent, perquè l’aprovi.

Article 71 
Multes coercitives 

1. Quan l’infractor incompleixi l’obligació imposada en l’article
anterior o ho faci de manera incompleta, se li poden imposar
multes coercitives. La quantia de cadascuna d’aquestes multes
no ha de superar el 20 % de la sanció fixada per a la infracció,
sens perjudici que l’Administració executi subsidiàriament la
restauració i la reposició dels béns alterats amb càrrec a
l’infractor. 

2. Les multes coercitives són independents i compatibles amb
les que s’hagin imposat o s’hagin pogut imposar com a sanció
per la infracció comesa. 

Article 72 
Suspensió temporal o caducitat

1. La comissió d’una falta greu pot implicar la suspensió
temporal amb clausura de l’explotació per un termini no
superior a dos mesos. 

2. La comissió d’una falta molt greu o de faltes greus pot
implicar la suspensió temporal de les activitats de l’empresa per
un termini entre dos mesos i un any o la incoació de l’expedient
de caducitat del dret miner. 

3. Aquestes mesures s’han d’executar, en tot cas, mitjançant una
resolució motivada de l’autoritat competent per atorgar els drets
miners.

Article 73 
Informació al Consell de la Mineria de les Illes Balears 

La conselleria competent en matèria de mines ha d’informar
el Consell de la Mineria de les Illes Balears dels procediments
sancionadors respecte dels quals s’hagi dictat una resolució
administrativa definitiva que declari la persona física o jurídica
interessada responsable de qualsevol de les infraccions
recollides en aquest capítol.

Disposició addicional única
Normativa aplicable als procediments en matèria minera

A més del que preveu la normativa estatal bàsica, en tots els
aspectes que no regulin aquesta Llei i les normes que la
despleguin, els procediments en matèria minera s’han de regir
per les normes contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i en la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera
Procediment per actualitzar i regularitzar els drets miners

1. S’estableix el termini d’un any, comptador des de l’endemà
d’haver-se publicat aquesta Llei en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè els titulars de les explotacions amb expedients
en què hi hagi discrepàncies entre l’autorització o concessió
minera i els drets miners inclosos en l’explotació realment
executada, presentin la solAlicitud corresponent davant
l’autoritat minera per actualitzar superfícies i instalAlacions
mineres. 

2. Una vegada acabat aquest termini, l’autoritat competent ha
d’incoar un expedient sancionador i, si escau, de caducitat de
l’activitat de les pedreres que es trobin en la situació descrita en
el punt 1 i no s’hagin acollit al procediment d’actualització, de
conformitat amb el que disposa l’article 83.6 de la Llei 22/1973.
L’incompliment de l’obligació de restaurar l’àrea afectada
inherent a la declaració de caducitat ha de ser objecte d’un
expedient sancionador en els termes prevists en el títol VI
d’aquesta Llei. La restauració s’ha de dur a terme segons les
prescripcions de l’autoritat minera. 
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3. Les discrepàncies a què fa referència l’apartat 1 d’aquesta
disposició han d’haver estat conegudes o autoritzades per
l’Administració autonòmica arran de la tramitació de qualsevol
expedient que afecti els àmbits de l’explotació, i que es
defineixen en l’apartat següent. 

4. A l’efecte de regularitzar les discrepàncies, s’ha de considerar
la documentació escrita i gràfica integrant de qualsevol dels
projectes, els procediments o els expedients següents: 

a) Adaptació de les explotacions al Pla Director Sectorial de
Pedreres i les seves modificacions. 

b) Projecte de restauració de les pedreres i les seves
actualitzacions. 

c) Plans de labors presentats abans de l’any 2012 que no
s’hagin rebutjat. 

d) Projectes miners. 
e) Projecte d’establiment de benefici.

5. El procediment que desplega aquesta disposició és aplicable
als aspectes següents dels drets miners inclosos en l’explotació:

a) Superfície d’explotació i volum que s’ha d’explotar. 
b) InstalAlacions d’aprofitament dels recursos, incloent-hi els

establiments de benefici i les instalAlacions integrants i inherents
a l’explotació: maquinària mòbil, oficines, vestuaris, bàscules
i similars. 

c) Revisió del projecte de restauració. 
d) Revisió del projecte d’explotació. 

6. Si els drets miners inclosos en l’explotació que es pretén
actualitzar o regularitzar afecten llocs de rellevància ambiental
de la xarxa Natura 2000; de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per
a la conservació dels espais de rellevància ambiental, i de la Llei
1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de
les àrees d’especial protecció de les Illes Balears, no s’ha de
considerar en cap cas obertura de nova explotació minera, sinó
que s’ha de considerar un mer manteniment de l’explotació
existent, a l’efecte del que preveu l’article 22 de la Llei 1/1991.
El procediment de regularització s’ha d’ajustar a les previsions
mínimes següents: 

a) El promotor ha de presentar davant l’autoritat minera, a
més de la documentació prevista en l’article 14, un document
amb el contingut que s’enumera en l’apartat c) per analitzar les
afectacions ambientals en els espais protegits i la resta de zones
properes que es puguin veure afectades i que estiguin fora de
zones de recursos d’interès miner. 

b) Independentment de la tramitació del document descrit en
l’apartat a), s’ha de seguir el procediment d’avaluació d’impacte
ambiental, d’acord amb les previsions de la Llei 11/2006, de 14
de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears. 

c) El document descrit en l’apartat a) ha de contenir, com a
mínim, documentació sobre:

1r. La localització del lloc d’extracció i les infraestructures
associades en relació amb els llocs protegits de la zona amb
descripció específica de totes les activitats que es preveuen
fer durant cada fase del cicle del projecte. 
2n. La informació ambiental sobre el lloc i les raons de
l’especial protecció i les figures d’especial protecció. 
3r. L’anàlisi del lloc amb identificació de tots els espais
protegits a la zona afectada com també de les zones
perimetrals properes; l’anàlisi de les repercussions
ambientals de l’activitat sobre els hàbitats i les espècies que
hi ha sempre d’acord amb els objectius de conservació del
lloc, i l’exposició d’aquests objectius i de les
característiques que han de prendre’s en consideració

(hàbitats i espècies), amb referència a les característiques
mediambientals fonamentals i els factors ecològics que
sustenten la integritat del lloc. 
4t. La identificació de tots els altres plans nacionals,
autonòmics o locals que puguin contribuir als efectes
adversos en alguns o tots els llocs protegits a la zona
afectada. 
5è. L’anàlisi del pla: determinació de si es pot declarar que
el pla no afectarà de manera adversa la integritat dels llocs
protegits, tenint en compte les diferents alternatives, amb un
calendari d’actuacions i descripció dels mecanismes per
aconseguir, aplicar i supervisar les mesures de mitigació.
6è. La proposta del promotor de mesures de compensació
pot ser un o més programes de:

— Restauració o millora en llocs protegits existents:
restauració de l’hàbitat per garantir el manteniment del
seu valor de conservació i el compliment dels objectius
de conservació del lloc, o millora de l’hàbitat en
proporció a la pèrdua originada pel pla o projecte en un
lloc protegit.
— Recuperació de l’hàbitat: recuperació d’un hàbitat en
un lloc nou o ampliat, que s’incorporarà a xarxa Natura
2000, en una proporció de com a mínim 1 m2 afectat per
cada 1,5 m2 que s’ha d’incorporar a la xarxa Natura
2000. 

La resolució de regularització ha de determinar les
condicions d’execució de les mesures de compensació. 
7è. La designació de nous llocs conforme a les directives
sobre aus i sobre hàbitats, conjuntament amb altres accions
segons el que s’ha descrit abans. Pel que fa a les mesures de
compensació per a llocs designats conforme a les directives
2009/147/CE, 92/43/CEE i la Llei 42/2007, tota nova zona
proposada com a compensació per danys a la xarxa Natura
2000 s’ha de designar com a tal una vegada que compleixi
els seus objectius amb la finalitat de mantenir la coherència
global de la xarxa.

d) Una vegada presentada la documentació anterior, i en
compliment de l’apartat 10 d’aquesta disposició, la conselleria
competent en matèria de mineria l’ha de trametre a l’òrgan
ambiental, que ha d’informar sobre el document descrit en
l’apartat anterior.

e) L’òrgan miner pot afegir al projecte en la resolució
oportuna, vist l’informe ambiental, el compliment d’una o
diverses de les actuacions següents: 

1r. Introduir mesures correctores per eliminar els efectes
negatius. 
2n. Introduir condicions que s’han de complir durant les
fases de construcció o explotació. 
3r. Introduir modificacions en el sentit de reduir-ne la
dimensió per minorar al màxim els efectes negatius. En cas
d’efectes negatius, també pot plantejar opcions alternatives.

f) Si l’òrgan ambiental emet un informe desfavorable i en
circumstàncies excepcionals, a instàncies del promotor, es podrà
continuar la tramitació seguint el procediment establert per a la
resolució de discrepàncies en l’article 36.2 a de la Llei 11/2006,
sempre que es respectin les garanties procedimentals que
estableixen les disposicions europees de protecció ambiental i
amb la consulta prèvia a la Comissió Europea. 

La resolució de continuació ha d’establir les disposicions
necessàries en relació amb la protecció ambiental, que han de
ser incorporades al projecte. 

En tot cas, es requereix que no hi hagi solucions alternatives
i que el pla o projecte s’hagi d’executar per raons imperioses
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d’interès públic de primer ordre. En aquests casos, cal aplicar
mesures de compensació.

7. Tots els projectes d’actualització referits a zones d’especial
protecció i a llocs de rellevància ambiental de les Illes Balears
han de preveure les mesures compensatòries que siguin
necessàries en compliment de les directives europees de
conservació d’hàbitats. 

8. Si el dret miner que s’ha de regularitzar inclòs en l’explotació
s’inclou en zones de recursos d’interès miner definides en el Pla
Director Sectorial de Pedreres vigent, no és necessari tramitar
l’avaluació d’impacte ambiental. En tots els casos, la solAlicitud,
a més del contingut mínim previst en l’article 70 de la Llei
30/1992, ha d’incloure la documentació següent: 

a) Una còpia de l’autorització que es pretén actualitzar. 
b) Una còpia de la documentació escrita i gràfica esmentada

en l’apartat 3 d’aquesta disposició. 
c) Una memòria justificativa del compliment dels requisits

dels apartats 3 i 4 d’aquesta disposició. 
d) La documentació específica que s’exigeixi en funció del

supòsit concret d’actualització de què es tracti, de conformitat
amb el que disposa aquesta Llei.

Si es tracta de regularitzar establiments de benefici, a més de
la documentació general, s’ha de presentar: 

1r. El plànol de les instalAlacions. 
2n. El document de mesures previstes per a la rehabilitació
de l’espai afectat per les instalAlacions, amb un calendari i un
pressupost d’aquestes mesures. 
3r. La justificació, si escau, de la inscripció de l’explotació
en el Cens d’Activitats Potencialment Contaminants de
l’Atmosfera conforme a la Llei 34/2007, de 15 de novembre,
de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 
4t. Un informe d’una entitat colAlaboradora de
l’Administració acreditada que justifiqui que s’adapta a les
normes següents: 

— Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball. 
— Reglament general de normes bàsiques de seguretat
minera, aprovat pel Reial decret 863/1985, de 2 d’abril.

Si es tracta de regularitzar maquinària minera mòbil, a més
de la documentació general, s’hi ha d’adjuntar l’informe d’una
entitat colAlaboradora de l’Administració acreditada, esmentat
en l’apartat 4t anterior. 

9. Si no es presenta tota la documentació requerida, o s’hi
detecten deficiències, la conselleria competent en matèria de
mines ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini
de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els documents
preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que
desisteix de la seva solAlicitud, de conformitat amb la legislació
reguladora del procediment administratiu comú. 

10. Una vegada presentada tota la documentació, i després
d’acarar-la amb la seva base de dades, la conselleria competent
en matèria de mineria n’ha de trametre una còpia, juntament
amb un informe sobre les actuacions realitzades, a l’òrgan
ambiental, si escau, i, sempre, al Consell de la Mineria, que pot
fer-hi les observacions que consideri pertinents. Aquests
informes s’han d’emetre en el termini d’un mes des de la seva
recepció. Transcorregut aquest termini es prosseguiran les
actuacions i, si s’emeten amb posterioritat, podran no ser
tenguts en compte.

11. L’òrgan substantiu en matèria de mineria ha de solAlicitar
també un informe al municipi amb relació a les qüestions de
competència municipal, que s’ha d’emetre en un termini màxim
d’un mes. Transcorregut aquest termini, s’ha de continuar el
procediment. 

12. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en
matèria de mineria dictar la resolució de l’expedient
d’actualització en el termini de devuit mesos des de la data de
la solAlicitud, i sempre amb l’actualització prèvia a l’inici de
l’activitat de les garanties financeres adequades. Si en aquest
termini no s’ha dictat la resolució, la solAlicitud s’ha d’entendre
denegada.

13. Si la resolució és denegatòria, expressa o presumpta per
silenci administratiu negatiu, o de desistiment, tal com s’indica
en el punt 9, l’explotador ha de retirar immediatament la
maquinària i les instalAlacions. La restauració de l’àrea afectada
s’ha de fer segons les prescripcions de l’autoritat minera.

14. Incomplir les previsions de l’apartat anterior dóna lloc a la
incoació de l’expedient sancionador pertinent segons el que
disposa el títol VI d’aquesta Llei. En tot cas, s’ha de valorar
quant a la quantia de la sanció corresponent la restauració de
l’àrea esmentada. 

15. Si la resolució és favorable s’ha de seguir el que disposen
els articles 30, 31 i 32 d’aquesta Llei, i les dades actualitzades
de l’explotació s’han d’incloure en el Registre Miner de les Illes
Balears, a l’efecte de garantir als ciutadans que hi puguin
accedir. 

Disposició transitòria segona
Règim transitori d’obtenció de declaració d’impacte
ambiental

1. En el cas d’explotacions mineres el projecte de les quals, en
la seva totalitat o en una part, no hagi obtingut la declaració
d’impacte ambiental favorable, han de solAlicitar aquesta
declaració en el termini de sis mesos des de l’endemà de
l’entrada en vigència d’aquesta Llei, complint les previsions de
la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears. La solAlicitud s’ha de referir a la part que no hagi
obtingut la declaració d’impacte ambiental favorable.

En les explotacions mineres que s’hagin acollit al
procediment de regularització, previst en la disposició
transitòria primera, el termini de sis mesos serà computable des
de la data de notificació de la resolució.
 
2. En cas que la declaració d’impacte ambiental sigui
desfavorable, o que transcorrin els terminis prevists per a la
tramitació que estableix la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears, sense que s’hagi obtingut la
declaració d’impacte ambiental favorable, l’explotador ha de
retirar immediatament la maquinària i les instalAlacions. La
restauració de l’àrea afectada s’ha de fer segons les
prescripcions de l’autoritat minera. 
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3. Incomplir les previsions de l’apartat anterior dóna lloc a la
incoació de l’expedient sancionador pertinent segons el que
disposa el títol VI d’aquesta Llei. En tot cas, s’ha de valorar
com a element de graduació de la quantia de la sanció
corresponent la restauració de l’àrea esmentada. 

Disposició transitòria tercera
SolAlicituds en tràmit

Les solAlicituds de permisos, autoritzacions, concessions,
pròrrogues, transmissions i ampliacions presentades abans
d’entrar en vigor aquesta Llei s’han de continuar tramitant de
conformitat amb la normativa anterior.

Les persones interessades poden solAlicitar l’aplicació de la
normativa posterior. 

Disposició transitòria quarta
Registre Miner de les Illes Balears

El Registre Miner de les Illes Balears creat en l’article 11
d’aquesta Llei haurà d’estar plenament operatiu en el termini de
sis mesos des que entri en vigor aquesta norma.

Les primeres inscripcions dels drets miners existents en
entrar en vigor aquesta Llei hauran de ser solAlicitades per les
persones interessades en el termini màxim de tres mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. L’autoritat minera, una
vegada comprovades les dades que consten en la solAlicitud, les
inscriurà en el Registre Miner en el termini màxim de tres
mesos des de la seva solAlicitud. 

Si de la comprovació efectuada es constata que s’han fet
algunes de les activitats tipificades en la normativa
sancionadora de mines vigent en aquell moment, s’iniciarà
l’expedient sancionador corresponent.

Disposició derogatòria única 
Normes que es deroguen 

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a allò que disposa aquesta Llei, la
contradiguin o hi siguin incompatibles. 

Disposició final primera
Desplegament reglamentari 

El Consell de Govern, en l’àmbit de les seves competències,
pot dictar les disposicions necessàries per desplegar el que
disposa aquesta Llei. 

Disposició final segona
Entrada en vigor 

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 9 de maig de 2014.
El conseller d’Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5526/14, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 2508/14, relativa a política
sanitària hospitalària. (Mesa de 21 de maig de 2014).

Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 2508/14,
relativa a política hospitalària del Govern de les Illes Balears, la
moció següent.

Política sanitària hospitalària

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en virtut de les competències que té atribuïdes en
sanitat i en defensa de l’article 25 de l’Estatut d’Autonomia, a
modificar la reglamentació necessària per tal que totes les
persones residents a la comunitat autònoma i empadronades a
qualsevol municipi de les Illes Balears tenguin dret a solAlicitar
la targeta sanitària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en virtut de les competències que té atribuïdes en
Sanitat, a publicar un decret de garanties dels terminis màxims
de resposta en l’atenció sanitària especialitzada programada i no
urgent en el Servei de Salut que millori els mínims establerts en
el Real Decret 1039/2011:

- Garantia de termini màxim per a tot tipus d’intervenció
quirúrgica no urgent.
- Que reculli termini màxim en l’assistència sanitària
especialitzada per a proves diagnòstiques o terapèutiques i
consultes externes programades i no urgents.

3. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel nou servei de radioteràpia de l’Hospital Can
Misses i insta el Govern de les Illes Balears a desistir de la seva
voluntat de privatitzar aquest servei i que aquesta prestació
sanitària es realitzi a través de servei públic com a la resta dels
hospitals de la xarxa pública de la comunitat autònoma.

4. Donat que en tres anys s’han acomiadat més de 1.200
professionals de la sanitat pública de les Illes Balears, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no realitzar concurs de servei públic per derivar
pacients de la sanitat pública a les clíniques privades; i que els
possibles futurs pressupostos dirigits a aquesta finalitat es
destinin a la contractació pública de treballadors sanitaris.

5. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació perquè l’escoleta de Son Espases no tengui les
autoritzacions de funcionament i obertura i insta el Govern de
les Illes Balears a resoldre aquesta situació de forma immediata,
realitzant de manera urgent totes les accions necessàries.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el termini de deu dies faci públics:

- El nombre de persones que estan en llista d’espera
quirúrgica més de 180 dies.
- El nombre de persones que estan en llista d’espera per a
prova diagnòstica o terapèutica més de 60 dies.
- El nombre de persones que estan en llista d’espera per a
primeres consultes externes especialitzades més de 60 dies.

Palma, a 15 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5129/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a segona
activitat dels policies locals. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5130/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta blava.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta blava
(II). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5133/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Grupotels Resort. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Grupotels Resort. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5135/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat amb Grupotels Resort. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5136/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Grupotels Resort. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5137/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
amb Grupotels Resort. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5138/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb Grupotels Resort. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5139/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Salut amb Grupotels
Resort. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5140/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Grupotels Resort. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5141/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Grupotels Resort. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5142/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Grupo Iberostar. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5143/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Grupo Iberostar. (Mesa de 21 de maig
de 2014).

RGE núm. 5144/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat amb Grupo Iberostar. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5145/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Grupo Iberostar. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5146/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
amb Grupo Iberostar. (Mesa de 21 de maig de 2014).
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RGE núm. 5147/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb Grupo Iberostar. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 51498/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Salut amb Grupo
Iberostar. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5149/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Grupo Iberostar. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5150/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Grupo Iberostar. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5151/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Barceló Viajes, SA. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5152/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Barceló Viajes, SA. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5153/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat amb Barceló Viajes, SA. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5154/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Barceló Viajes, SA. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5155/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
amb Barceló Viajes, SA. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5156/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb Barceló Viajes, SA. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5157/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Salut amb Barceló
Viajes, SA. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5158/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Barceló Viajes, SA. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5159/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Barceló Viajes, SA. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5160/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Viajes Llabrés. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5161/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Viajes Llabrés. (Mesa de 21 de maig
de 2014).

RGE núm. 5162/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat amb Viajes Llabrés. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5163/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Viajes Llabrés. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5164/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
amb Viajes Llabrés. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5165/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb Viajes Llabrés. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5166/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Salut amb Viajes
Llabrés. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5167/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Viajes Llabrés. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5168/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Viajes Llabrés. (Mesa de 21 de maig de
2014).
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RGE núm. 5169/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Juan Llabrés Mut. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5170/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Juan Llabrés Mut. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5171/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat amb Juan Llabrés Mut. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5172/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Juan Llabrés Mut. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5173/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
amb Juan Llabrés Mut. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5174/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb Juan Llabrés Mut. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5175/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Salut amb Juan Llabrés
Mut. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5176/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Juan Llabrés Mut. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5177/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Juan Llabrés Mut. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5178/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5179/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5180/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5181/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5182/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (Mesa de 21 de maig
de 2014).

RGE núm. 5183/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5184/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Salut amb Disseny
Gràfic Coll d'En Rabassa. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5185/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5186/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5187/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Antonia Llorenç Munar (MIAN). (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5188/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Antonia Llorenç Munar (MIAN).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5189/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat amb Antonia Llorenç Munar (MIAN). (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5190/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Antonia Llorenç Munar (MIAN). (Mesa de 21
de maig de 2014).
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RGE núm. 5191/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
amb Antonia Llorenç Munar (MIAN). (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5192/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb Antonia Llorenç Munar (MIAN). (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5193/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Salut amb Antonia
Llorenç Munar (MIAN). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5194/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Antonia Llorenç Munar (MIAN). (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5195/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Antonia Llorenç Munar (MIAN). (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5196/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Company Susana (Papelerías Company). (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5197/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Company Susana (Papelerías
Company). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5198/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat amb Company Susana (Papelerías Company).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5199/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Company Susana (Papelerías Company).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5200/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
amb Company Susana (Papelerías Company). (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5201/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb Company Susana (Papelerías Company). (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5202/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Salut amb Company
Susana (Papelerías Company). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5203/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Company Susana (Papelerías Company). (Mesa de 21 de maig
de 2014).

RGE núm. 5204/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Company Susana (Papelerías Company).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5205/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5206/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Escola Superior Balear (Jordi Mora).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5207/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat amb Escola Superior Balear (Jordi Mora).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5208/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5209/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5210/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5211/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Salut amb Escola
Superior Balear (Jordi Mora). (Mesa de 21 de maig de 2014).
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RGE núm. 5212/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Escola Superior Balear (Jordi Mora). (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5213/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5346/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (I).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5347/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (II).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5348/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (III).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5349/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (IV).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5350/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (V).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5351/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (VI).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5352/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (VII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5353/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (VIII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5354/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (IX).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5355/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (X).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5356/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XI).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5357/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5358/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5359/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIV).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5360/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XV).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5361/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XVI).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5362/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XVII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5363/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XVIII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5364/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIX).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5365/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XX).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5366/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXI).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5367/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5368/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXIII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).
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RGE núm. 5369/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXIV).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5370/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXV).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5371/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXVI).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5372/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXVII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5373/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XXVIII). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5374/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXIX).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5375/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXX).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5376/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXI).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5377/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5378/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XXXIII). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5379/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XXXIV). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5380/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXV).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5381/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XXXVI). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5382/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XXXVII). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5383/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XXXVIII). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5384/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XXXIX). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5385/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XL).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5386/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XLI).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5387/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XLII).
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5388/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recaptació de la targeta verda. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5389/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost del press trip de premsa belga. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5390/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
seguiment del press trip a premsa belga. (Mesa de 21 de maig
de 2014).

RGE núm. 5391/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
press trip a Menorca, Eivissa i/o Formentera. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5415/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compatibilitat
del treball públic i concertat. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5423/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a Son
Espases. (Mesa de 21 de maig de 2014).
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RGE núm. 5424/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a Son
Llàtzer. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5425/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital
Comarcal d'Inca. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5426/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital
de Manacor. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5427/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital
Mateu Orfila. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5428/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital
Can Misses. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5429/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a l'Hospital
de Formentera. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5430/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en angiologia i cirurgia vascular a l'Hospital Son
Espases. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5431/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en cirurgia cardíaca a l'Hospital Son Espases. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5432/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital Son
Espases. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5433/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en cirurgia pediàtrica a l'Hospital Son Espases.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5434/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en cirurgia plàstica a l'Hospital Son Espases. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5435/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en cirurgia toràcica a l'Hospital Son Espases. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5436/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en neurologia a l'Hospital Son Espases. (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5437/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Son Espases.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5438/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en oftalmologia a l'Hospital Son Espases. (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5439/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital Son Espases.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5440/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en urologia a l'Hospital Son Espases. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5441/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Son Llàtzer.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5442/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en oftalmologia a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5443/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital Son Llàtzer.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5444/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en urologia a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5445/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5446/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en oftalmologia a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5447/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5448/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en urologia a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5449/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Comarcal
d'Inca. (Mesa de 21 de maig de 2014).
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RGE núm. 5450/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en oftalmologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5451/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital Comarcal d'Inca.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5452/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en urologia a l'Hospital Comarcal d'Inca. (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5453/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital Mateu
Orfila. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5454/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital Can
Misses. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5455/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Mateu Orfila.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5456/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en oftalmologia a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5457/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital Mateu Orfila.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5458/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en urologia a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5459/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Can Misses.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5460/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en oftalmologia a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5461/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital Can Misses.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5462/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en urologia a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5463/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5464/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a cirurgia general i digestiu a Son Espases.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5465/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a cirurgia general i digestiu a Son Llàtzer.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5466/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital
Comarcal d'Inca. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5467/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5468/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital
Mateu Orfila. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5469/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital Can
Misses. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5470/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a cirurgia general i digestiu a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5471/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a
l'Hospital Can Misses. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5472/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a
l'Hospital de Formentera. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5473/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a
l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 21 de maig de 2014).
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RGE núm. 5474/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a
l'Hospital de Manacor. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5475/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a
l'Hospital Comarcal d'Inca. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5476/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a Son
Llàtzer. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5477/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica a Son
Espases. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5478/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en angiologia i cirurgia vascular a l'Hospital
Son Espases. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5479/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en cirurgia cardíaca a l'Hospital Son Espases.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5480/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital
Son Espases. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5481/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en cirurgia pediàtrica a l'Hospital Son
Espases. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5482/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en cirurgia plàstica a l'Hospital Son Espases.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5483/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en cirurgia toràcica a l'Hospital Son Espases.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5484/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en neurologia a l'Hospital Son Espases. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5485/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Son
Espases. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5486/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en oftalmologia a l'Hospital Son Espases.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5487/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital Son
Espases. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5488/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en urologia a l'Hospital Son Espases. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5489/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Son
Llàtzer. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5490/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en oftalmologia a l'Hospital Son Llàtzer.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5491/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital Son
Llàtzer. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5492/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en urologia a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5493/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5494/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en oftalmologia a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5495/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5496/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en urologia a l'Hospital de Manacor. (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5497/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital
Comarcal d'Inca. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5498/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en oftalmologia a l'Hospital Comarcal d'Inca.
(Mesa de 21 de maig de 2014).
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RGE núm. 5499/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital Comarcal
d'Inca. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5500/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en urologia a l'Hospital Comarcal d'Inca.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5501/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital
Mateu Orfila. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5502/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital
Can Misses. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5503/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Mateu
Orfila. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5504/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en oftalmologia a l'Hospital Mateu Orfila.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5505/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital Mateu
Orfila. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5506/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en urologia a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5507/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de
Can Misses. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5508/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en oftalmologia a l'Hospital de Can Misses.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5509/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en otorrinolaringologia a l'Hospital de Can
Misses. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5510/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en urologia a l'Hospital de Can Misses. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5511/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps de
demora mitjana en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5527/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
inauguració del curs 2013-2014. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5612/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Assumptes
d'urgència que s'han introduït al Consell de Govern de dia 15
de maig de 2014. (Mesa de 21 de maig de 2014).

Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Segona activitat dels policies locals

Respecte de les respostes RGE 859/12 i 860/14, s'inclouen
els policies locals que amb plaça de funcionari estan en una
"segona activitat"?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Targeta blava

El passat 9 de maig, alguns mitjans de comunicació es feren
ressò de les empreses que s'acollien a la promoció de la targeta
blava per a militants del PP, per tot això demanam a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts quantes i quines empreses
fan contractes i/o treballen amb l'administració autonòmica. I,
si n'és el cas, quines d'aquestes empreses reben o han rebut
durant aquesta legislatura subvencions o ajuts del Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.
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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.

Targeta blava (II)

La Llei 8/2007, de finançament dels partits polítics, diu
textualment als articles que seguidament detallam:
- A l'article 4, punt 2 (Donaciones privadas a partidos
políticos) als següents apartats :

"b) (...) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir
directa o indirectamente, donaciones de organismos,
entidades o empresas públicas.
c) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir,
directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas
que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen
obras para las Administraciones Públicas, organismos
públicos o empresas de capital mayoritariamente público.
Tampoco podrán aceptar o recibir donaciones de empresas
pertenecientes al mismo grupo que aquellas, de empresas
participadas mayoritariamente por aquellas ni de sus
fundaciones.
d) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir
directa o indirectamente, donaciones de fundaciones
privadas, asociaciones u otras entidades que reciban
subvenciones de las Administraciones Públicas o cuyo
presupuesto esté integrado, en todo o en parte, por
aportaciones directas o indirectas de dichas
Administraciones.
g) Cuando se trate de donaciones en especie, la efectividad
de las percibidas se acreditará mediante certificación
expedida por el partido político en la que se haga constar,
además de la identificación del donante, el documento
público u otro documento auténtico que acredite la entrega
del bien donado haciendo mención expresa del carácter
irrevocable de la donación.

- A l’article 6, diu taxativament:
"Artículo 6. Actividades propias.
Uno. Los partidos políticos no podrán desarrollar
actividades de carácter mercantil de ninguna clase."

Per tot això demanam: quines mesures prendrà la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts per tal de complir i fer
complir la Llei Orgànica 8/2007, de finançament dels partits
polítics? En concret, quines mesures prendrà per fer complir els
articles 4 i 6 d'aquesta llei?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Grupotel Hotels Resorts

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Grupotel Hotels
Resorts?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Grupotel Hotels Resorts

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa Grupotel
Hotels Resorts?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
amb Grupotel Hotels Resorts

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Grupotel Hotels
Resorts?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Grupotel Hotels Resorts
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Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Grupotel
Hotels Resorts?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Grupotel Hotels Resorts

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts amb l'empresa Grupotel Hotels Resorts?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials
amb Grupotel Hotels Resorts

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Família
i Serveis Socials amb l'empresa Grupotel Hotels Resorts?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Salut amb Grupotel
Hotels Resorts

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Grupotel Hotels Resorts?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Grupotel Hotels Resorts

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Grupotel Hotels Resorts?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Grupotel Hotels Resorts

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència
Conselleria de Presidència amb l'empresa Grupotel Hotels
Resorts?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Grupo Iberostar

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Grupo Iberostar?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Grupo Iberostar

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa Grupo
Iberostar?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
amb Grupo Iberostar

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Grupo Iberostar?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Grupo Iberostar

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Grupo
Iberostar?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Grupo Iberostar

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts amb l'empresa Grupo Iberostar?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials
amb Grupo Iberostar

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Família
i Serveis Socials amb l'empresa Grupo Iberostar?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Salut amb Grupo
Iberostar

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Grupo Iberostar?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Grupo Iberostar

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Grupo Iberostar?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Grupo Iberostar

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència
Conselleria de Presidència amb l'empresa Grupo Iberostar?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Barceló Viajes, SA

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Barceló Viajes,
SA?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Barceló Viajes, SA

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa Barceló
Viajes, SA?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
amb Barceló Viajes, SA

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Barceló Viajes, SA?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Barceló Viajes, SA

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Barceló
Viajes, SA?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Barceló Viajes, SA

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts amb l'empresa Barceló Viajes, SA?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials
amb Barceló Viajes, SA

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Família
i Serveis Socials amb l'empresa Barceló Viajes, SA?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Salut amb Barceló
Viajes, SA

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Barceló Viajes, SA?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Barceló Viajes, SA

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Barceló Viajes, SA?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Barceló Viajes, SA

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència
Conselleria de Presidència amb l'empresa Barceló Viajes, SA?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Viajes Llabrés

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Viajes Llabrés?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Viajes Llabrés

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa Viajes
Llabrés?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
amb Viajes Llabrés

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Viajes Llabrés?
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Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Viajes Llabrés

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Viajes
Llabrés?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Viajes Llabrés

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts amb l'empresa Viajes Llabrés?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials
amb Viajes Llabrés

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Família
i Serveis Socials amb l'empresa Viajes Llabrés?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Salut amb Viajes Llabrés

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Viajes Llabrés?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Viajes Llabrés

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Viajes Llabrés?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Viajes Llabrés

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència
Conselleria de Presidència amb l'empresa Viajes Llabrés?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí. 
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Juan Llabrés Mut

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Juan Llabrés Mut?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Juan Llabrés Mut

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa Juan
Llabrés Mut?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
amb Juan Llabrés Mut

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Juan Llabrés Mut?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Juan Llabrés Mut

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Juan Llabrés
Mut?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Juan Llabrés Mut

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts amb l'empresa Juan Llabrés Mut?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials
amb Juan Llabrés Mut

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Família
i Serveis Socials amb l'empresa Juan Llabrés Mut?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Salut amb Juan Llabrés
Mut

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Juan Llabrés Mut?
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Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Juan Llabrés Mut

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Juan Llabrés Mut?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Juan Llabrés Mut

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència
Conselleria de Presidència amb l'empresa Juan Llabrés Mut?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Disseny Gràfic Coll
d'En Rabassa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa Disseny
Gràfic Coll d'En Rabassa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Disseny Gràfic Coll
d'En Rabassa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Disseny Gràfic
Coll d'En Rabassa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts amb l'empresa Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials
amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Família
i Serveis Socials amb l'empresa Disseny Gràfic Coll d'En
Rabassa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Salut amb Disseny
Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Disseny Gràfic Coll d'En
Rabassa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència
Conselleria de Presidència amb l'empresa Disseny Gràfic Coll
d'En Rabassa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Antonia Llorenç Munar (MIAN)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Antonia Llorenç
Munar (MIAN)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Antonia Llorenç Munar (MIAN)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa Antonia
Llorenç Munar (MIAN)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
amb Antonia Llorenç Munar (MIAN)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Antonia Llorenç
Munar (MIAN)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Antonia Llorenç Munar (MIAN)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Antonia
Llorenç Munar (MIAN)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Antonia Llorenç Munar (MIAN)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts amb l'empresa Antonia Llorenç Munar (MIAN)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials
amb Antonia Llorenç Munar (MIAN)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Família
i Serveis Socials amb l'empresa Antonia Llorenç Munar
(MIAN)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Salut amb Antonia
Llorenç Munar (MIAN)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Antonia Llorenç Munar (MIAN)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Antonia Llorenç Munar (MIAN)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Antonia Llorenç Munar
(MIAN)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Antonia Llorenç Munar (MIAN)

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència
Conselleria de Presidència amb l'empresa Antonia Llorenç
Munar (MIAN)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Company Susana (Papelerías Company)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Company Susana
(Papelerías Company)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Company Susana (Papelerías
Company)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa
Company Susana (Papelerías Company)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
amb Company Susana (Papelerías Company)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Company Susana
(Papelerías Company)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Company Susana (Papelerías Company)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Company
Susana (Papelerías Company)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Company Susana (Papelerías Company)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts amb l'empresa Company Susana (Papelerías
Company)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials
amb Company Susana (Papelerías Company)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Família
i Serveis Socials amb l'empresa Company Susana (Papelerías
Company)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Salut amb Company
Susana (Papelerías Company)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Company Susana (Papelerías Company)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Company Susana (Papelerías Company)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Company Susana (Papelerías
Company)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Company Susana (Papelerías Company)

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència
Conselleria de Presidència amb l'empresa Company Susana
(Papelerías Company)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb Escola Superior Balear (Jordi Mora)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Escola Superior
Balear (Jordi Mora)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.



BOPIB núm. 152 -  23 de maig de 2014 9739

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb Escola Superior Balear (Jordi Mora)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa Escola
Superior Balear (Jordi Mora)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
amb Escola Superior Balear (Jordi Mora)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Escola Superior
Balear (Jordi Mora)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb Escola Superior Balear (Jordi Mora)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Escola
Superior Balear (Jordi Mora)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Escola Superior Balear (Jordi Mora)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts amb l'empresa Escola Superior Balear (Jordi
Mora)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials
amb Escola Superior Balear (Jordi Mora)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Família
i Serveis Socials amb l'empresa Escola Superior Balear (Jordi
Mora)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Salut amb Escola
Superior Balear (Jordi Mora)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Escola Superior Balear (Jordi Mora)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Escola Superior Balear (Jordi Mora)

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Escola Superior Balear (Jordi
Mora)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb Escola Superior Balear (Jordi Mora)

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència
Conselleria de Presidència amb l'empresa Escola Superior
Balear (Jordi Mora)?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (I)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a l'Hotel Iberostar Ciudad Blanca, Juan
Carlos I 43, 07408 Alcúdia?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (II)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Marítimo, Carretera Artà-
Port d'Alcúdia s/n, 07458 Alcúdia?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (III)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Port d'Alcúdia, Cisme
Blanco s/n, 07410 Alcúdia?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (IV)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Playa Camp de Mar, Gabriel
Covas Alemany 1, 07160 Calvià?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (V)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Dunamar, Av. Colón 134,
07458 Can Picafort?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (VI)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Farrutx, Av. Trias s/n, 07458
Can Picafort?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (VII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Gran Vista & Spa, Carretera
Artà-Port d'Alcúdia s/n, 07458 Can Picafort?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (VIII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Montecarlo, Jovellanos 2,
07458 Can Picafort?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (IX)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Picafort Beach, Av. Colón
130, 07458 Can Picafort?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (X)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Pinos Park, Av.
Canyamel 33, 07489 Capdepera?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XI)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Aldea Cala'n Bosch,
Península s/n, 07769 Ciutadella?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Club Menorca, Gran Vía Son
Xoriguer s/n, 07769 Ciutadella?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Club Turquesa Mar, Gran
Vía Son Xoriguer s/n, 07769 Ciutadella?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIV)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Macarella Suites & Spa,
Gran Vía Son Xoriguer s/n, 07769 Ciutadella?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XV)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Playa Club, De la Playa s/n,
07769 Ciutadella?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XVI)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Tamariscos, Urb. Cala'n
Bosch s/n, 07769 Ciutadella?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XVII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Ibiza Beach Resort, carrer de
Sa Cala d'en Xuclar 50, 07810 Eivissa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XVIII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Apartamentos De las Heras, carrer
Navarra 21, 07800 Eivissa?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIX)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Iberostar Son Antem Golf Resort, Ma
19 sortida 20, 07620 Llucmajor?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XX)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Catalonia Mirador des Port,
carrer Dalt Vilanova 1, 07701 Maó?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXI)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Nilo&Spa, Malgrats 9,
07160 Peguera?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Royal Cristina,
Bartomeu Xamena s/n, 07610 Palma?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXIII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Royal Cupido,
Marbella 32, 07610 Palma?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXIV)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Royal Playa de Palma,
Marbella 36, 07610 Palma?
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Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXV)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Acapulco Playa, Costa Brava
2, 07610 Palma?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXVI)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Orient, De la luna 3, 07600
Palma?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXVII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Playa de Palma Suites&Spa,
Camí de Ca na Gabriela 27, 07600 Palma?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXVIII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Taurus Park, Av. Amèrica 7,
07600 Palma?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXIX)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Valparaiso Palace&Spa,
Francisco Vidal Sureda 23, 07615 Palma?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXX)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Albufera Park, Av.
Albufera s/n, 07458 Platja de Muro?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXI)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Albufera Playa, Av.
Albufera s/n, 07458 Platja de Muro?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Alcudia Park, Av.
Albufera 30, 07458 Platja de Muro?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXIII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Playa de Muro, Av.
Albufera 8, 07458 Platja de Muro?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXIV)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Playa de Muro
Village, Av. Albufera 6, 07458 Platja de Muro?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXV)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Alcudia Suite, Else Hetzel
s/n, 07458 Platja de Muro?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXVI)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Los Príncipes&Spa, Galló
31, 07458 Platja de Muro?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XXXVII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Natura Playa, Playas de
Muro 5, 07458 Platja de Muro?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XXXVIII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Hotels Resorts Grupotel Parc
Natural&Spa, carretera Alcúdia-Artà s/n, 07458 Platja de
Muro?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXXIX)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Molins, Cala Molins s/n,
07469 Pollença?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XL)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Grupotel Santa Eularia, Urb. Xarc-
Punta Es Faralló s/n, 07840 Santa Eulària?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XLI)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Iberostar Suites Hotel Jardín del sol,
Huguet d'es far s/n, 07180 Santa Ponça?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XLII)

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a Hotel Iberostar Club Cala Blanca, Sa
Barca trencada s/n, 07560 Santanyí?

Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
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Recaptació de la targeta verda

Quina és la recaptació total, per anys, de la targeta verda?

Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Cost del press trip de premsa belga

Què ha costat a l'Agència de Turisme de les Illes Balears
organitzar el press trip de 12 periodistes belgues a Mallorca el
8 de maig de 2014?

Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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.

Seguiment del press trip a premsa belga

S'ha fet un seguiment de premsa belga que va assistir al
press trip a Mallorca el 8 de maig de 2014?

Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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.

Press trip a Menorca, Eivissa i/o Formentera

S'ha fet alguna iniciativa de press trip a Menorca, Eivissa i/o
Formentera?

Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Compatibilitat de treball públic i concertat

Permet la legislació estatal i autonòmica vigent
compatibilitzar la tasca com a funcionari de l'Ibsalut i el treball
a entitats sanitàries concertades amb el Govern?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a Son
Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
cirurgia general i digestiu a l'Hospital Universitari Son Espases
a data 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i
180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a Son
Llàtzer

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
cirurgia general i digestiu a l'Hospital Son Llàtzer a data 30
d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i
més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.



9748 BOPIB núm. 152 -  23 de maig de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a
l'Hospital Comarcal d'Inca

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
cirurgia general i digestiu a l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30
d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i
més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a
l'Hospital de Manacor

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
cirurgia general i digestiu a l'Hospital de Manacor a data 30
d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i
més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a
l'Hospital Mateu Orfila

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
cirurgia general i digestiu a l'Hospital Mateu Orfila a data 30
d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i
més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a
l'Hospital Can Misses

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
cirurgia general i digestiu a l'Hospital Can Misses a data 30
d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i
més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica de cirurgia general i digestiu a
l'Hospital de Formentera

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
cirurgia general i digestiu a l'Hospital de Formentera a data 30
d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i
més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en angiologia i cirurgia vascular a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en angiologia i
cirurgia vascular a l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en cirurgia cardíaca a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en cirurgia cardíaca
a l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en cirurgia oral i maxilAlofacial a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en cirurgia oral i
maxilAlofacial a l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en cirurgia pediàtrica a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en cirurgia
pediàtrica a l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ER)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en cirurgia plàstica a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en cirurgia plàstica
a l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ES)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en cirurgia toràcica a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en cirurgia toràcica
a l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ET)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en neurologia a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en neurologia a
l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en obstetrícia i ginecologia a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?
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Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en oftalmologia a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en oftalmologia a
l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en otorrinolaringologia a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril
de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de
180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en urologia a Son Espases

Quantes persones hi ha en llista d'espera en urologia a
l'Hospital Son Espases a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en obstetrícia i ginecologia a Son Llàtzer

Quantes persones hi ha en llista d'espera en obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Son Llàtzer a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en oftalmologia a Son Llàtzer 

Quantes persones hi ha en llista d'espera en oftalmologia a
l'Hospital Son Llàtzer a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en otorrinolaringologia a Son Llàtzer 

Quantes persones hi ha en llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital Son Llàtzer a data 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en urologia a Son Llàtzer 

Quantes persones hi ha en llista d'espera en urologia a
l'Hospital Son Llàtzer a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de
Manacor

Quantes persones hi ha en llista d'espera en obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital de Manacor a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en oftalmologia a l'Hospital de Manacor

Quantes persones hi ha en llista d'espera en oftalmologia a
l'Hospital de Manacor a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital de Manacor

Quantes persones hi ha en llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital de Manacor a data 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en urologia a l'Hospital de Manacor

Quantes persones hi ha en llista d'espera en urologia a
l'Hospital de Manacor a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Comarcal
d'Inca

Quantes persones hi ha en llista d'espera en obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en oftalmologia a l'Hospital Comarcal d'Inca

Quantes persones hi ha en llista d'espera en oftalmologia a
l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital Comarcal
d'Inca

Quantes persones hi ha en llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30
d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i
més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en urologia a l'Hospital Comarcal d'Inca

Quantes persones hi ha en llista d'espera en urologia a
l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en cirurgia oral i maxilAlofacial a l'Hospital
Mateu Orfila

Quantes persones hi ha en llista d'espera en cirurgia oral i
maxilAlofacial a l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en cirurgia opral i maxilAlofacial a l'Hospital Can
Misses

Quantes persones hi ha en llista d'espera en cirurgia oral i
maxilAlofacial a l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Mateu
Orfila

Quantes persones hi ha en llista d'espera en obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en oftalmologia a l'Hospital Mateu Orfila

Quantes persones hi ha en llista d'espera en oftalmologia a
l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital Mateu Orfila

Quantes persones hi ha en llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril
de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de
180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en urologia a l'Hospital Mateu Orfila

Quantes persones hi ha en llista d'espera en urologia a
l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital Can
Misses

Quantes persones hi ha en llista d'espera en obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en oftalmologia a l'Hospital Ca Misses

Quantes persones hi ha en llista d'espera en oftalmologia a
l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en otorrinolaringologia a l'Hospital Can Misses

Quantes persones hi ha en llista d'espera en
otorrinolaringologia a l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en urologia a l'Hospital Can Misses

Quantes persones hi ha en llista d'espera en urologia a
l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de 2014, desglossades
entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera en obstetrícia i ginecologia a l'Hospital de
Formentera

Quantes persones hi ha en llista d'espera en obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital de Formentera a data 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia general i digestiu a Son
Espases

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia general i
digestiu a l'Hospital Universitari Son Espases a data 30 d'abril
de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia general i digestiu a Son
Llàtzer

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia general i
digestiu a l'Hospital Son Llàtzer a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia general i digestiu a
l'Hospital Comarcal d'Inca

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia general i
digestiu a l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia general i digestiu a
l'Hospital de Manacor

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia general i
digestiu a l'Hospital de Manacor a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Temps de demora mitjana a cirurgia general i digestiu a
l'Hospital Mateu Orfila

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia general i
digestiu a l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia general i digestiu a
l'Hospital Can Misses

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia general i
digestiu a l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia general i digestiu a
l'Hospital de Formentera

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia general i
digestiu a l'Hospital de Formentera a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica
a l'Hospital Can Misses

Quin és el temps de demora mitjana a traumatologia i
cirurgia ortopèdica a l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de
2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica
a l'Hospital de Formentera

Quin és el temps de demora mitjana a traumatologia i
cirurgia ortopèdica a l'Hospital de Formentera a data 30 d'abril
de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica
a l'Hospital Mateu Orfila

Quin és el temps de demora mitjana a traumatologia i
cirurgia ortopèdica a l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de
2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica
a l'Hospital de Manacor

Quin és el temps de demora mitjana a traumatologia i
cirurgia ortopèdica a l'Hospital de Manacor a data 30 d'abril de
2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica
a l'Hospital Comarcal d'Inca

Quin és el temps de demora mitjana a traumatologia i
cirurgia ortopèdica a l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30 d'abril
de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica
a l'Hospital Son Llàtzer

Quin és el temps de demora mitjana a traumatologia i
cirurgia ortopèdica a l'Hospital Son Llàtzer a data 30 d'abril de
2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a traumatologia i cirurgia ortopèdica
a l'Hospital Son Espases

Quin és el temps de demora mitjana a traumatologia i
cirurgia ortopèdica a l'Hospital Universitari Son Espases a data
30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a angiologia i cirurgia vascular a
l'Hospital Son Espases

Quin és el temps de demora mitjana a angiologia i cirurgia
vascular a l'Hospital Universitari Son Espases a data 30 d'abril
de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia cardíaca a l'Hospital Son
Espases

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia cardíaca a
l'Hospital Universitari Son Espases a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia oral i maxilAlofacial a
l'Hospital Son Espases

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia oral i
maxilAlofacial a l'Hospital Universitari Son Espases a data 30
d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia pediàtrica a l'Hospital Son
Espases

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia pediàtrica a
l'Hospital Universitari Son Espases a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia plàstica a l'Hospital Son
Espases

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia plàstica a
l'Hospital Universitari Son Espases a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia toràcica a l'Hospital Son
Espases

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia toràcica a
l'Hospital Universitari Son Espases a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a neurologia a l'Hospital Son Espases

Quin és el temps de demora mitjana a neurologia a l'Hospital
Universitari Son Espases a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a obstetrícia i ginecologia a l'Hospital
Son Espases

Quin és el temps de demora mitjana a obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Universitari Son Espases a data 30
d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a oftalmologia a l'Hospital Son
Espases

Quin és el temps de demora mitjana a oftalmologia a
l'Hospital Universitari Son Espases a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.



9758 BOPIB núm. 152 -  23 de maig de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a otorrinolaringologia a l'Hospital
Son Espases

Quin és el temps de demora mitjana a otorrinolaringologia
a l'Hospital Universitari Son Espases a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital Son Espases

Quin és el temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital
Universitari Son Espases a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a obstetrícia i ginecologia a l'Hospital
Son Llàtzer

Quin és el temps de demora mitjana a obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Son Llàtzer a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a oftalmologia a l'Hospital Son
Llàtzer

Quin és el temps de demora mitjana a oftalmologia a
l'Hospital Son Llàtzer a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a otorrinolaringologia a l'Hospital
Son Llàtzer

Quin és el temps de demora mitjana a otorrinolaringologia
a l'Hospital Son Llàtzer a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital Son Llàtzer

Quin és el temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital
Son Llàtzer a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a obstetrícia i ginecologia a l'Hospital
de Manacor

Quin és el temps de demora mitjana a obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital de Manacor a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a oftalmologia a l'Hospital de
Manacor

Quin és el temps de demora mitjana a oftalmologia a
l'Hospital de Manacor a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a otorrinolaringologia a l'Hospital de
Manacor

Quin és el temps de demora mitjana a otorrinolaringologia
a l'Hospital de Manacor a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital de Manacor

Quin és el temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital
de Manacor a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a obstetrícia i ginecologia a l'Hospital
Comarcal d'Inca

Quin és el temps de demora mitjana a obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30 d'abril de
2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a oftalmologia a l'Hospital Comarcal
d'Inca

Quin és el temps de demora mitjana a oftalmologia a
l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a otorrinolaringologia a l'Hospital
Comarcal d'Inca

Quin és el temps de demora mitjana a otorrinolaringologia
a l'Hospital Comarcal d'Inca a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital Comarcal
d'Inca

Quin és el temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital
Comarcal d'Inca a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia oral i maxilAlofacial
l'Hospital Mateu Orfila

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia oral i
maxilAlofacial a l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de
2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a cirurgia oral i maxilAlofacial
l'Hospital Can Misses

Quin és el temps de demora mitjana a cirurgia oral i
maxilAlofacial a l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a obstetrícia i ginecologia a l'Hospital
Mateu Orfila

Quin és el temps de demora mitjana a obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a oftalmologia a l'Hospital Mateu
Orfila

Quin és el temps de demora mitjana a oftalmologia a
l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a otorrinolaringologia a l'Hospital
Mateu Orfila

Quin és el temps de demora mitjana a otorrinolaringologia
a l'Hospital Mateu Orfila a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital Mateu Orfila

Quin és el temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital
Mateu Orfila a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a obstetrícia i ginecologia a l'Hospital
Can Misses

Quin és el temps de demora mitjana a obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a oftalmologia a l'Hospital Can
Misses

Quin és el temps de demora mitjana a oftalmologia a
l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a otorrinolaringologia a l'Hospital
Can Misses

Quin és el temps de demora mitjana a otorrinolaringologia
a l'Hospital Can Misses a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital Can Misses

Quin és el temps de demora mitjana a urologia a l'Hospital
Can Misses a data 30 d'abril de 2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Temps de demora mitjana a obstetrícia i ginecologia a l'Hospital
de Formentera

Quin és el temps de demora mitjana a obstetrícia i
ginecologia a l'Hospital de Formentera a data 30 d'abril de
2014?

Palma, a 14 de maig de 2014.
El diputat:
Vicent Thomàs i Mulet.

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.

Inauguració del curs 2013-2014

Quins varen ser els motius d'agenda que impediren que la
consellera d'Educació no assistís a la inauguració del curs
acadèmic universitari 2013-2014?

Palma, a 15 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 15
de maig

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 15 de maig de 2014?
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Palma, a 19 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5741/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a habitatges de lloguer turístic. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5742/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
del transport aeri de les Illes Balears. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5743/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
externalització de serveis a l'hostaleria. (Mesa de 21 de maig
de 2014).

RGE núm. 5744/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de
les alAlegacions contra les prospeccions petrolíferes. (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5745/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recuperació econòmica (I). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5746/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recuperació econòmica (II). (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a targeta per a l'avarada d'embarcacions en rampa. (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5751/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fira d'internet. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5752/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'acció 2014 en relació amb els mercats i productes. (Mesa
de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5753/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell de
coordinació de polies locals de les Pitiüses. (Mesa de 21 de
maig de 2014).

RGE núm. 5754/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nova regulació de la targeta bàsica. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5755/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a facturació del sector serveis. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5756/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inserció dels colAlectius més vulnerables. (Mesa de 21 de maig
de 2014).

RGE núm. 5757/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enquesta de satisfacció de l'usuari del Servei  Balear de Salut.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5758/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a qualitat i neteja de les aigües de bany. (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5759/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'ocupació de les Illes Balears. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5760/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reunió amb la
comunitat educativa. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5761/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a repartiment
radioelèctric. (Mesa de 21 de maig de 2014).

Palma, a 21 de maig de 2014.
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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Habitatges de lloguer turístic

Sr. Conseller de Turisme, com pensa afrontar la
problemàtica dels habitatges de lloguer turístic?

Palma, a 20 de maig de 2014.
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Situació del transport aeri de les Illes Balears

Comparteix el Sr. Conseller de Turisme l'opinió del director
general de Ports i Aeroports, que considera que la situació del
transport aeri de les Illes Balears no és problemàtica?

Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Externalització de serveis a l'hostaleria

Sr. Conseller de Turisme, com valora la proposta
d'externalització que es vol introduir al conveni d'hostaleria?

Palma, a 20 de maig de 2014.
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Situació de les alAlegacions contra les prospeccions petrolíferes

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, s'ha
interessat sobre a quin punt es troben en aquests moments els
milers d'alAlegacions que es registraren contra les prospeccions
petrolíferes?

Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Recuperació econòmica (I)

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, creu que el fet
que les Illes Balears sigui una de les comunitats autònomes amb
major índex de pobresa és un símptoma de recuperació
econòmica?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Recuperació econòmica (II)

Sr. President, creu que es pot parlar de recuperació
econòmica amb més de 64.000 persones en atur i sense rebre
cap prestació?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Targeta per a l'avarada d'embarcacions en rampa

Pot explicar el conseller de Turisme i Esports la nova targeta
per a l'avarada d'embarcacions en rampa als ports de gestió
directa de la comunitat autònoma presentada recentment?

Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
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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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Fira d'internet

Quina ha estat la implicació de la iniciativa privada en
l'organització de la Fira d'internet?

Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pla d'acció 2014 en relació amb els mercats i productes

Sr. Conseller de Turisme i Esports, ens pot explicar el
desenvolupament del Pla d'acció de 2014 en relació amb els
mercats i productes?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Consell de coordinació de policies locals de les Pitiüses

Quines conclusions extreu la consellera d'Administracions
Públiques de la reunió del Consell de coordinació de polies
locals de les Pitiüses que va presidir recentment?

Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Nova regulació de la targeta bàsica

Quins avantatges té per als seus beneficiaris la nova
regulació de la targeta bàsica?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Facturació del sector serveis

Quina valoració fa el Govern de l'augment de la facturació
del sector serveis que assenyala l'indicador d'activitat del sector
serveis (IASS)?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Inserció dels colAlectius més vulnerables

Quin és el resultat d'inserció dels colAlectius més vulnerables
mitjançant els itineraris d'inserció?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Enquesta de satisfacció de l'usuari del Servei Balear de Salut

Com valora el conseller de Salut les darreres dades de
l'enquesta de satisfacció de l'usuari del Servei Balear de Salut?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Qualitat i neteja de les aigües de bany

Quines actuacions té previstes la conselleria per garantir la
qualitat i la neteja de les aigües de bany?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pla d'ocupació de les Illes Balears

Com valora el Govern de les Illes Balears l'acord assolit en
relació amb el Pla d'ocupació de les Illes Balears?

Palma, a 20 de maig de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Reunió amb la comunitat educativa

Pensa el Sr. President reunir-se amb la comunitat educativa?

Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Repartiment radioelèctric

Quines repercussions tendrà a les Illes Balears el nou
repartiment de l'espai radioelèctric que preveu el Govern de
l'Estat?

Palma, a 20 de maig de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5238/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ocultació
d'informes per part del Ministeri d'Indústria, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5523/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no emissió
d'informe preceptiu en un tema concret, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 21
de maig de 2014).

RGE núm. 5524/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes
per a les empreses que s'han adherit a la targeta blava, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5525/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a devolució
de la paga extra als funcionaris, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 21
de maig de 2014).

Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Ocultació d'informes per part del Ministeri d'Indústria

Creu el Govern que després de saber que el Ministeri
d'Indústria i Turisme ha amagat fins a la data informes tècnics
sobre el perill sísmic de la plataforma Castor, ens podem fiar del
Govern central en relació amb les prospeccions petrolíferes?

Palma, a 13 de maig de 2014.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

No emissió d'informe preceptiu en un tema concret

Per quin motiu va afirmar la Sra. Conselleria
d'Administracions Públiques que en cas que el Consell
Consultiu no emeti informe preceptiu en un tema concret
s'entendrà que és positiu?

Palma, a 15 de maig de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Problemes per a les empreses que s'han adherit a la targeta blava

Creu la Sra. Consellera d'Administracions Públiques que
poden existir problemes per a les empreses que contractin amb
l'Administració i a la vegada s'hagin adherit al conveni de la
targeta blava?

Palma, a 15 de maig de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Devolució de la paga extra als funcionaris

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, quan es
tornarà la paga extra als funcionaris de l'any 2012?

Palma, a 15 de maig de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5394/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retrocessos en matèria d'educació infantil, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 21 de maig de 2014).

RGE núm. 5519/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora del servei de transport públic amb autobús
a zones turístiques de Mallorca, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
21 de maig de 2014).

RGE núm. 5529/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a defensa del tren, amb tramitació davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 21 de maig de
2014).

RGE núm. 5614/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a persones majors de 45 anys sense feina i prestacions, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 21 de maig de 2014).

Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.



BOPIB núm. 152 -  23 de maig de 2014 9767

Retrocessos en matèria d’educació infantil

Exposició de motius

Que s’hagi universalitzat el dret a l’educació al nostre país
no significa que no persisteixin les desigualtats, de fet, a
vegades són els mateixos sistemes educatius els responsables
d’aquestes desigualtats a causa de les diferències existents
d’accés a condicions d’escolaritzacions diverses, cosa que pot
comportar una vulneració del dret a l’educació per a determinats
individus o grups socials.

L’educació infantil, juntament amb la família, és fonamental
en un desenvolupament psicosocial harmònic dels infants. Les
escoletes infantils, que són les que canalitzen l’educació més
primerenca, també ho són per garantir una veritable igualtat
d’oportunitats i una disminució de les situacions de risc i
exclusió social, tot això perquè complementen a l’acció
educativa programes de suport a la criança.

La passada legislatura es va desenvolupar a les Illes Balears
un pla per a la primera infància que descansava en quatre
elements fonamentals: la creació d’una xarxa pública, el disseny
d’un pla estratègic pel qual les escoles infantils es convertien en
serveis territorials per a l’educació de tots els infants estiguin o
no escolaritzats, un desplegament de l’ordenament jurídic i
normatiu i, en darrer lloc, el desenvolupament de recursos, entre
ells un augment dels recursos econòmics, per tal de facilitar als
ajuntaments, que en molts casos són els titulars dels centres, una
gestió eficaç.

Un dels objectius del Pla era disminuir l’aportació de les
famílies en aquesta etapa per facilitar-ne, justament, l’accés a
aquesta etapa educativa.

Aquests darrers anys hem vist com el retrocés en matèria
d’educació infantil ha estat encara més important que en les
altres etapes perquè a la crisi econòmica, que ha deixat sense
feina molts progenitors i, per tant, sense ingressos, s’ha unit la
disminució pressupostària en l’aportació de les administracions.

En el nostre cas és molt evident la disminució pressupostària
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, però també ha
desaparegut el programa Educa3 del Ministeri
d’Educació, i la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local també afecta la important implicació dels
ajuntaments, malgrat aquest curs en general continuen oferint
aquest servei i probablement faran el mateix el proper any. I tot
això quan, donada la situació de precarietat econòmica de
moltes famílies, més que mai s’hauria d’afavorir una
progressiva reducció de les matrícules en l’escolarització de 0-3
anys i donar-los un adequat suport a la criança.

Els pressuposts de les Illes Balears per a l’any 2014 no
contemplaven cap partida adreçada a la convocatòria als
ajuntaments per al sosteniment de places d’educació infantil,
perquè els 300.000 i que s’hi van dedicar els dos darrers anys
van passar a una partida d’ajuts a famílies que encara no sabem
com es distribuiran.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar en el pressupost de 2015 la quantia
destinada a les convocatòries als ajuntaments per al sosteniment
de places d’Educació Infantil de 2010.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a recuperar el programa Educa3.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a clarificar quina serà la partida destinada als ajuts
als ajuntaments per al sosteniment de les escoletes que hi
destinarà aquest 2014 i quina la destinada a ajuts a les famílies
per aquest mateix concepte.

Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Millora del servei de transport públic en autobús a zones
turístiques de Mallorca

A l’illa de Mallorca la situació actual del transport públic fa
que la majoria de municipis, i en particular la totalitat de
localitats costaneres, només disposin com a alternativa de
transport públic el que ofereixen les línies d’autobús, és a dir, el
transport públic per carretera. Aquestes línies donen servei a
localitats i municipis que veuen incrementats de forma
exponencial els seus habitants, pel nombre de persones que hi
resideixen durant uns mesos o hi passen algunes setmanes de
vacances, i és necessari tenir en compte aquesta eventualitat
durant els mesos d’estiu, considerats temporada alta.

A l’estiu passat el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori afirmava que l’actual govern autonòmic
gestiona els autobusos “millor amb menys doblers”, justificant
així la reducció de freqüències de tren que es varen fer l’estiu
passat.

La realitat és que no s’han reforçat les línies d’autobús,
especialment les que fan rutes a zones turístiques, per tant, no
s’ha fet cap previsió en funció del probable augment d'usuaris
que s’han donat.

L’estiu passat es van donar situacions de la manca d’espai
als autobusos d’algunes línies que connecten Palma amb zones
turístiques, i s’han produït reclamacions per part d’usuaris.
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En previsió d'evitar les molèsties i millorar el servei als
usuaris del transport públic en autobús, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a reforçar les línies
d’autobús de transport públic que presten servei a les zones
turístiques de Mallorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a habilitar un sistema
per cobrir problemes puntuals de manca d’espai als autobusos
de transport públic a Mallorca per tal d’evitar que hi hagi
usuaris que quedin sense poder accedir a l’autobús per manca
d’espai.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a mantenir un servei
d’informació i atenció a l’usuari àgil i amb els mitjans adequats,
que respongui realment a les necessitats dels usuaris.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
tenir un transport públic de qualitat, que cobreixi les necessitats
de la ciutadania, especialment en temps de crisi com els actuals,
i manifesta la seva oposició que s’hi produeixin retallades de
freqüències i augments indiscriminats dels preus dels bitllets.

Palma, a 15 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Defensa del tren

Les Illes Balears són encara molt enfora de gaudir d'una
xarxa de transport públic digna, de qualitat i accessible, i la
política del Govern al respecte no ajuda. Amb l'aprovació del
Projecte de llei de transports terrestres i mobilitat, ara mateix en
tràmit parlamentari, s'haurà perdut una gran oportunitat al
respecte.

Mentre el Govern d'Espanya ha invertit i inverteix milers i
milers de milions d'euros en tren d'alta velocitat a la Península,
el Govern autonòmic no és capaç de reclamar unes mínimes
inversions ferroviàries per a Mallorca, tal i com recull la
disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia o la Llei
de Règim Especial (REB). De fet, el Govern ha substituït el
projecte de tren Manacor-Artà per un “corredor verd”, i a la
pujada de tarifes d'SFM i el TIB a inicis de legislatura, de fins
al 58% en alguns casos, se suma una nova pujada en els preus
públics dels bitllets en les darreres setmanes, que des de

l'administració autonòmica ni tan sols s'ha informat als usuaris,
perquè no es pot justificar de cap manera.

La línia de millores a la xarxa pública de transports iniciada
el 1994 la trenca l’actual Govern de les Illes Balears amb una
gestió nefasta que provoca una degradació contínua del servei,
acompanyada de la proliferació de missatges en contra del tren,
emesos pel mateix govern, mentre es projecten noves autovies,
com la Llucmajor-Campos, que no responen a cap criteri
objectiu d'augment mínim de la densitat del trànsit rodat en els
darrers anys.

Sembla com si el mateix govern perseguís el desprestigi del
servei que presta i fins i tot la reducció del nombre d'usuaris,
provocant un perjudici social i ambiental notable, en especial
per als usuaris que depenen d’aquest transport públic per als
seus desplaçaments. El projecte de llei de transports elaborat pel
Govern preveu importants sancions per als usuaris que viatgin
sense bitllet o sense el bitllet correcte, o fins i tot pel fet de
romandre a una estació fora de l'horari de serveis, a més
d'atribuir funcions policials al personal d'SFM, aprofundeix en
aquesta deriva. Tot això, mentre es tanquen les estacions de tren
per privatitzar-les, en lloc d'aprofitar-les per donar un millor
servei.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
proposició no de llei:

1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a anulAlar
la recent pujada de taxes a SFM i a reduir-les al nivell de preus
de 2011, amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat al sistema
públic de transport i en particular del tren.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears i
l'Ajuntament de Palma a accelerar els tràmits per a la creació
d'una nova targeta intermodal que unifiqui els serveis oferts per
SFM, el CTM i l'EMT de Palma, amb preus accessibles per als
usuaris de la part forana.

3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
reprendre el projecte de línia ferroviària fins a Artà i a exigir
davant l'Administració de l'Estat el compliment del REB i les
inversions contemplades al nostre Estatut d'Autonomia en
relació amb el transport ferroviari.

4. El Parlament constata que el servei públic de tren permet
el transport diari de milers de persones i que els beneficis en
termes d'accessibilitat, de dinamització econòmica dels pobles
per on passa, d'evitar que milers de cotxes colAlapsin les
carreteres cada dia, i de reducció d'emissions de CO2, entre
d'altres, són molt majors que la inversió pública que s'hi destina.

Palma, a 15 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Persones majors de 45 anys sense feina i prestacions

La darrera EPA ens indica que la taxa de cobertura de
prestacions de la gent desocupada sols arriba al 38,7%, una de
les més baixes de l’Estat: hi ha 93.000 persones aturades que no
reben cap subsidi. Dins aquest panorama desolador, el colAlectiu
que més ha perdut prestacions en els darrers temps és el de les
persones majors de 45 anys (un 12% només en el darrer any).

Segons un estudi elaborat per CCOO Balears és l’única
comunitat en la qual els majors de 45 anys no són els que tenen
una major taxa de cobertura de les prestacions de desocupació.
Per què? Perquè les retallades durant l’any 2013 varen ser:

• Eliminació del subsidi extraordinari per a persones
aturades majors de 45 anys.
• El subsidi ordinari per a persones aturades majors de 52
anys ha passat a ser per a majors de 55 anys i es tenen en
compte, per accedir-hi, els ingressos de tota la unitat
familiar (no sols els de la persona aturada).
• S’obliga a accedir a la jubilació a la primera edat possible,
eliminant la possibilitat d’esperar fins a complir el 65 anys.

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 l’Estat
a restituir els subsidis a les persones majors de 45 anys.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar, en la implementació del Pla
d’Ocupació 2014-2017 i de manera urgent, les accions
adreçades al colAlectiu de persones majors de 45 anys.

Palma, a 19 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5392/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3874/11,
relativa a infraestructures educatives.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig de 2014, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 3874/11, relativa a infraestructures educatives (BOPIB
núm. 23, de 25 de novembre de 2011), i acorda d'incloure el
compliment de la proposició no de llei esmentada a l'ordre del
dia de la propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5393/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Salut, per tal de retre compte del compliment de la Proposició
no de llei RGE núm. 4435/13, relativa a creació i manteniment
del registre de càncer poblacional de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig de 2014, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Salut, davant el
Ple de la cambra, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 4435/13, relativa a creació i
manteniment del registre de càncer poblacional de les Illes
Balears (BOPIB núm. 103, de 14 de juny de 2013), i acorda
d'incloure el compliment de la proposició no de llei esmentada
a l'ordre del dia de la propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 5528/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, per tal de retre compte del
compliment del punt 12 de la Moció RGE núm. 5719/13,
relativa a política general en cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig de 2014, conformement amb l'article 161.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, davant el Ple de la cambra, per tal
de retre compte del compliment del punt 12 (acords dels
ajuntaments en matèria de llengua) de la Moció RGE núm.
5719/13, relativa a política general en cultura (BOPIB núm.
103, de 14 de juny de 2013), i acorda d'incloure el compliment
de la moció esmentada a l'ordre del dia de la propera sessió
plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 729/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5669/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se
solAlicita tramitació pel procediment d'urgència per a la
proposició no de llei, relativa a simplificació administrativa i
eliminació de duplicitats, i, conformement amb els articles 100
i 101 del Reglament de la cambra i a la Resolució de
Presidència reguladora del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda d'aplicar el procediment
d'urgència solAlicitat a la proposició no de llei de què es tracta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014.

-  Pàg. 9600 i 9619. Informació, apartat B)
On diu: Debat de l'escrit de la Sindicatura de Comptes RGE
núm. 3295/14, ...
Hi ha de dir: Debat de l'escrit de la Sindicatura de Comptes
RGE núm. 3195/14, ...
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