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AA) RGE núm. 883/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
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ginecòleg/ginecòloga per a interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut.
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voluntàries de l'embaràs a clíniques privades autoritzades (I).
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voluntàries de l'embaràs a clíniques privades autoritzades (II).
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AR) RGE núm. 900/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades autoritzades (III).
12147
AS) RGE núm. 901/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades autoritzades (IV).
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voluntàries de l'embaràs a clíniques privades autoritzades (V).
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AU) RGE núm. 903/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a cada hospital públic.
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AV) RGE núm. 904/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues objectors a cada hospital públic.
12148
AX) RGE núm. 905/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals prescrits a l'ib-salut.
12148
AY) RGE núm. 906/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i nines acollits
al PADI.
12148
AZ) RGE núm. 907/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon preestablert
pagat.
12148
BA) RGE núm. 908/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon variable
pagat.
12148
BB) RGE núm. 909/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntats
anticipades registrades.
12148
BC) RGE núm. 910/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (I).
12148
BD) RGE núm. 911/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (II).
12149
BE) RGE núm. 912/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (III).
12149
BF) RGE núm. 913/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (IV).
12149
BG) RGE núm. 914/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (V).
12149
BH) RGE núm. 915/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (VI).
12149
BI) RGE núm. 916/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (VII).
12149
BJ) RGE núm. 917/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (VIII).
12150
BK) RGE núm. 918/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (IX).
12150
BL) RGE núm. 919/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (X).
12150
BM) RGE núm. 920/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (XI).
12150
BN) RGE núm. 921/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (XII).
12150
BO) RGE núm. 922/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (XIII).
12150
BP) RGE núm. 923/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
detecció precoç de càncer de mama a Balears (XIV).
12150
BQ) RGE núm. 925/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 30 de gener de 2015.
12151
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BR) RGE núm. 928/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dependència,
desembre 2014 i gener 2015.
12151
BS) RGE núm. 929/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS, desembre
2014 i gener 2015.
12151
BT) RGE núm. 930/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS, Servei
d'ajuda a domicili, desembre 2014 i gener 2015.
12151
BU) RGE núm. 931/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS, ajuda
econòmica per dependència, desembre 2014 i gener 2015.
12151
BV) RGE núm. 932/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Fusteret, desembre 2014 i gener 2015.
12152
BX) RGE núm. 933/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Mussol, desembre 2014 i gener 2015.
12152
BY) RGE núm. 934/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Pinaret, desembre 2014 i gener 2015.
12152
BZ) RGE núm. 935/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa medi
obert, desembre 2014 i gener 2015.
12152
CA) RGE núm. 936/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al centre
Es Fusteret, desembre 2014 i gener 2015.
12152
CB) RGE núm. 937/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al centre
Es Pinaret, desembre 2014 i gener 2015.
12152
CC) RGE núm. 938/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al centre
Es Mussol, desembre 2014 i gener 2015.
12153
CD) RGE núm. 939/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, desembre
2014 i gener 2015.
12153
CE) RGE núm. 940/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció de càncer
de mama, desembre 2014 i gener 2015.
12153
CF) RGE núm. 941/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica, desembre 2014 i gener 2015.
12153
CG) RGE núm. 942/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
especialitats, desembre 2014 i gener 2015.
12153
CH) RGE núm. 945/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, desembre 2014 i gener 2015.
12153
CI) RGE núm. 950/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, desembre 2014 i gener 2015 (II).
12154
CJ) RGE núm. 994/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes inclosos en el
Pla Juncker (I).
12154
CK) RGE núm. 995/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes inclosos en
el Pla Juncker (II).
12154
CL) RGE núm. 1031/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestre industrial.
12154
CM) RGE núm. 1036/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda del
president de 21 de juliol de 2014.
12154
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CN) RGE núm. 1037/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda del
president de 24 de juliol de 2014.
12154
CO) RGE núm. 1053/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12154
protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions Públiques.
CP) RGE núm. 1054/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12155
protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
CQ) RGE núm. 1055/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12155
protocolAlàries de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
CR) RGE núm. 1056/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12155
protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
CS) RGE núm. 1057/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12155
protocolAlàries de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
CT) RGE núm. 1058/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12155
protocolAlàries de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
CU) RGE núm. 1059/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria de Salut.
12155
CV) RGE núm. 1060/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12156
protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i Esports.
CX) RGE núm. 1061/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
12156
CY) RGE núm. 1062/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12156
protocolAlàries de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
CZ) RGE núm. 1063/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12156
protocolAlàries de l'Agència del Turisme de les ILles Balears.
DA) RGE núm. 1064/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
12156
DB) RGE núm. 1065/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12156
protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
DC) RGE núm. 1066/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12157
protocolAlàries de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.
DD) RGE núm. 1067/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
12157
DE) RGE núm. 1068/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12157
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut.
DF) RGE núm. 1069/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12157
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura.
DG) RGE núm. 1070/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
12157
DH) RGE núm. 1071/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12157
protocolAlàries de Ports de les Illes Balears.
DI) RGE núm. 1072/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears.
12158
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DJ) RGE núm. 1073/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12158
protocolAlàries de Serveis de Millora Agrària i Pesquera.
DK) RGE núm. 1074/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12158
protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
DL) RGE núm. 1075/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12158
protocolAlàries de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.
DM) RGE núm. 1076/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12158
protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
DN) RGE núm. 1077/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12158
protocolAlàries de la Fundació Conservatori de Música i Dansa.
DO) RGE núm. 1078/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
12159
DP) RGE núm. 1079/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
12159
DQ) RGE núm. 1080/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12159
protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
DR) RGE núm. 1081/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12159
protocolAlàries de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
DS) RGE núm. 1082/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació per a l'Esports Balear.
12159
DT) RGE núm. 1083/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12159
protocolAlàries de la Fundació Robert Graves.
DU) RGE núm. 1084/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc.
12160
DV) RGE núm. 1085/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12160
protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal d'Inca.
DX) RGE núm. 1086/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
12160
DY) RGE núm. 1087/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci Centre Balears Europa.
12160
DZ) RGE núm. 1088/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12160
protocolAlàries del Consorci d'Aigües de les Illes Balears.
EA) RGE núm. 1089/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12160
protocolAlàries del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.
EB) RGE núm. 1090/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
12161
EC) RGE núm. 1091/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12161
protocolAlàries del Consorci de Transports de Mallorca (CTM).
ED) RGE núm. 1092/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci Escola d'Hoteleria.
12161
EE) RGE núm. 1093/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci Formentera Desenvolupament.
12161
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EF) RGE núm. 1094/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12161
protocolAlàries del Consorci Institut d'Estudis Baleàrics.
EG) RGE núm. 1095/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci per a la millora d'infraestructures turístiques i foment de desestacionalització de l'oferta a l'illa de Mallorca.
12161
EH) RGE núm. 1096/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci per a la música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma". 12162
EI) RGE núm. 1097/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12162
protocolAlàries del Consorci per ala Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).
EJ) RGE núm. 1098/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al territori de l'entitat local
menor de Palmanyola.
12162
EK) RGE núm. 1099/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12162
protocolAlàries del Consorci per al foment d'infraestructures universitàries (COFIU).
EL) RGE núm. 1100/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12162
protocolAlàries del Consorci Velòdrom Palma Arena.
EM) RGE núm. 1101/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSAU).
12162
EN) RGE núm. 1102/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12163
protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA.
EO) RGE núm. 1103/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12163
protocolAlàries publicades de la Conselleria d'Administracions Públiques.
EP) RGE núm. 1104/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12163
protocolAlàries publicades de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
EQ) RGE núm. 1105/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12163
protocolAlàries publicades de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
ER) RGE núm. 1106/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
12163
ES) RGE núm. 1107/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
12163
ET) RGE núm. 1108/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12164
protocolAlàries publicades de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
EU) RGE núm. 1109/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de la Conselleria de Salut.
12164
EV) RGE núm. 1110/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12164
protocolAlàries publicades de la Conselleria de Turisme i Esports.
EX) RGE núm. 1111/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12164
protocolAlàries publicades de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
EY) RGE núm. 1112/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
12164
EZ) RGE núm. 1113/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12164
protocolAlàries publicades de l'Agència del Turisme de les ILles Balears.
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FA) RGE núm. 1114/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12165
protocolAlàries publicades de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
FB) RGE núm. 1115/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12165
protocolAlàries publicades del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
FC) RGE núm. 1116/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12165
protocolAlàries publicades de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.
FD) RGE núm. 1117/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12165
protocolAlàries publicades de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
FE) RGE núm. 1118/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12165
protocolAlàries publicades de l'Institut Balear de la Joventut.
FF) RGE núm. 1119/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12165
protocolAlàries publicades de l'Institut Balear de la Natura.
FG) RGE núm. 1120/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12166
protocolAlàries publicades de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
FH) RGE núm. 1121/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12166
protocolAlàries publicades de Ports de les Illes Balears.
FI) RGE núm. 1122/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12166
protocolAlàries publicades de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears.
FJ) RGE núm. 1123/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12166
protocolAlàries publicades de Serveis de Millora Agrària i Pesquera.
FK) RGE núm. 1124/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
12166
FL) RGE núm. 1125/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12166
protocolAlàries publicades de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.
FM) RGE núm. 1126/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
12167
FN) RGE núm. 1127/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12167
protocolAlàries publicades de la Fundació Conservatori de Música i Dansa.
FO) RGE núm. 1128/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
12167
FP) RGE núm. 1129/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
12167
FQ) RGE núm. 1130/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12167
protocolAlàries publicades de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
FR) RGE núm. 1131/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
12167
FS) RGE núm. 1132/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12168
protocolAlàries publicades de la Fundació per a l'Esport Balear.
FT) RGE núm. 1133/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de la Fundació Robert Graves.
12168
FU) RGE núm. 1134/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de la Fundació Santuari de Lluc.
12168
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FV) RGE núm. 1135/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12168
protocolAlàries publicades de la Fundació Teatre Principal d'Inca.
FX) RGE núm. 1136/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12168
protocolAlàries publicades de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
FY) RGE núm. 1137/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12168
protocolAlàries publicades del Consorci Centre Balears Europa.
FZ) RGE núm. 1138/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12169
protocolAlàries publicades del Consorci d'Aigües de les Illes Balears.
GA) RGE núm. 1139/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12169
protocolAlàries publicades del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.
GB) RGE núm. 1140/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12169
protocolAlàries publicades del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
GC) RGE núm. 1141/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12169
protocolAlàries publicades del Consorci de Transports de Mallorca (CTM).
GD) RGE núm. 1142/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades del Consorci Escola d'Hoteleria.
12169
GE) RGE núm. 1143/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12160
protocolAlàries publicades del Consorci Formentera Desenvolupament.
GF) RGE núm. 1144/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades del Consorci Institut d'Estudis Baleàrics.
12170
GG) RGE núm. 1145/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades del Consorci per a la millora d'infraestructures turístiques i foment de desestacionalització de l'oferta a l'illa
de Mallorca.
12170
GH) RGE núm. 1146/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades del Consorci per a la música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma".
12170
GI) RGE núm. 1147/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12170
protocolAlàries publicades del Consorci per ala Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).
GJ) RGE núm. 1148/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al territori de
l'entitat local menor de Palmanyola.
12170
GK) RGE núm. 1149/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades del Consorci per al foment d'infraestructures universitàries (COFIU).
12171
GL) RGE núm. 1150/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12171
protocolAlàries publicades del Consorci Velòdrom Palma Arena.
GM) RGE núm. 1151/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12171
protocolAlàries publicades de la Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSAU).
GN) RGE núm. 1152/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de Multimèdia de les Illes Balears, SA.
12171
GO) RGE núm. 1165/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Administracions Públiques.
12171
GP) RGE núm. 1166/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12171
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GQ) RGE núm. 1167/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
12172
GR) RGE núm. 1168/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
12172
GS) RGE núm. 1169/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
12172
GT) RGE núm. 1170/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria de Família i Serveis Socials.
12172
GU) RGE núm. 1171/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria de Salut.
12172
GV) RGE núm. 1172/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Conselleria de Turisme i Esports.
12172
GX) RGE núm. 1173/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
12173
GY) RGE núm. 1174/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
12173
GZ) RGE núm. 1175/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Agència del Turisme de les ILles Balears.
12173
HA) RGE núm. 1176/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
12173
HB) RGE núm. 1177/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
12173
HC) RGE núm. 1178/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.
12173
HD) RGE núm. 1179/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
12174
HE) RGE núm. 1180/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut Balear de la Joventut.
12174
HF) RGE núm. 1181/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut Balear de la Natura.
12174
HG) RGE núm. 1182/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
12174
HH) RGE núm. 1183/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Ports de les Illes Balears.
12174
HI) RGE núm. 1184/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears.
12174
HJ) RGE núm. 1185/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Serveis de Millora Agrària i Pesquera.
12175
HK) RGE núm. 1186/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Serveis Ferroviaris de Mallorca.
12175
HL) RGE núm. 1187/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.
12175

12074

BOPIB núm. 186 - 13 de febrer de 2015

HM) RGE núm. 1188/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
signats per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
12175
HN) RGE núm. 1189/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Conservatori de Música i Dansa.
12175
HO) RGE núm. 1190/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
12175
HP) RGE núm. 1191/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
12176
HQ) RGE núm. 1192/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
12176
HR) RGE núm. 1193/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
12176
HS) RGE núm. 1194/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12176
protocolAlàries publicades de la Fundació per a l'Esport Balear.
HT) RGE núm. 1195/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Robert Graves.
12176
HU) RGE núm. 1196/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Santuari de Lluc.
12176
HV) RGE núm. 1197/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Fundació Teatre Principal d'Inca.
12177
HX) RGE núm. 1198/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
12177
HY) RGE núm. 1199/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci Centre Balears Europa.
12177
HZ) RGE núm. 1200/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears.
12177
IA) RGE núm. 1201/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.
12177
IB) RGE núm. 1202/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
12177
IC) RGE núm. 1203/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci de Transports de Mallorca (CTM).
12178
ID) RGE núm. 1204/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci Escola d'Hoteleria.
12178
IE) RGE núm. 1205/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci Formentera Desenvolupament.
12178
IF) RGE núm. 1206/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci Institut d'Estudis Baleàrics.
12178
IG) RGE núm. 1207/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci per a la millora d'infraestructures turístiques i foment de desestacionalització de l'oferta a l'illa de Mallorca.
12178
IH) RGE núm. 1208/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci per a la música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma".
12178
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II) RGE núm. 1209/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci per ala Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).
12179
IJ) RGE núm. 1210/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola.
12179
IK) RGE núm. 1211/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
pel Consorci per al foment d'infraestructures universitàries (COFIU).
12179
IL) RGE núm. 1212/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
perl Consorci Velòdrom Palma Arena.
12179
IM) RGE núm. 1213/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per la Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSAU).
12179
IN) RGE núm. 1214/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per Multimèdia de les Illes Balears, SA.
12179
IO) RGE núm. 1215/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria d'Administracions Públiques.
12180
IP) RGE núm. 1216/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12180
IQ) RGE núm. 1217/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
12180
IR) RGE núm. 1218/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
12180
IS) RGE núm. 1219/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
12180
IT) RGE núm. 1220/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria de Família i Serveis Socials.
12181
IU) RGE núm. 1221/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria de Salut.
12181
IV) RGE núm. 1222/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria de Turisme i Esports.
12181
IX) RGE núm. 1223/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
12181
IY) RGE núm. 1224/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.
12181
IZ) RGE núm. 1225/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
12182
JA) RGE núm. 1226/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació Conservatori de Música i Dansa.
12182
JB) RGE núm. 1227/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
12182
JC) RGE núm. 1228/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
12182
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JD) RGE núm. 1229/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
12182
JE) RGE núm. 1230/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB).
12183
JF) RGE núm. 1231/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació per a l'esport balear.
12183
JG) RGE núm. 1232/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació Robert Graves.
12183
JH) RGE núm. 1233/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació Santuari de Lluc.
12183
JI) RGE núm. 1234/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació Teatre Principal d'Inca.
12183
JJ) RGE núm. 1235/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
12184
JK) RGE núm. 1236/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci Centre Balears Europa.
12184
JL) RGE núm. 1237/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears.
12184
JM) RGE núm. 1238/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.
12184
JN) RGE núm. 1239/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
12184
JO) RGE núm. 1240/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci de Transports de Mallorca (CTM).
12185
JP) RGE núm. 1241/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci Escola d'Hoteleria.
12185
JQ) RGE núm. 1242/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci Formentera Desenvolupament.
12185
JR) RGE núm. 1243/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci Institut d'Estudis Baleàrics.
12185
JS) RGE núm. 1244/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci per a la millora d'infraestructures turístiques i foment de
desestacionalització de l'oferta a l'illa de Mallorca.
12185
JT) RGE núm. 1245/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci per a la música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de
les Illes Balears "Ciutat de Palma".
12186
JU) RGE núm. 1246/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci per ala Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).
12186
JV) RGE núm. 1247/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de Palmanyola.
12186
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JX) RGE núm. 1248/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci per al foment d'infraestructures universitàries (COFIU).
12186
JY) RGE núm. 1249/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci Velòdrom Palma Arena.
12187
JZ) RGE núm. 1250/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
12187
KA) RGE núm. 1251/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Agència del Turisme de les Illes Balears.
12187
KB) RGE núm. 1252/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
12187
KC) RGE núm. 1253/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
12187
KD) RGE núm. 1254/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.
12188
KE) RGE núm. 1255/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
12188
KF) RGE núm. 1256/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Institut Balear de la Joventut.
12188
KG) RGE núm. 1257/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Institut Balear de la Natura.
12188
KH) RGE núm. 1258/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
12188
KI) RGE núm. 1259/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per Ports de les Illes Balears.
12189
KJ) RGE núm. 1260/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears.
12189
KK) RGE núm. 1261/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per Serveis de Millora Agrària i Pesquera.
12189
KL) RGE núm. 1262/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per Serveis Ferroviaris de Mallorca.
12189
KM) RGE núm. 1263/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSAU).
12189
KN) RGE núm. 1264/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per Multimèdia de les Illes Balears, SA.
12190
KO) RGE núm. 1287/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a canvis de criteri amb
l'ampliació del Club Marítim del Molinar de Llevant.
12190
KP) RGE núm. 1290/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a presumptes irregularitats
a Marineland.
12190
KQ) RGE núm. 1292/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sanció a l'Ajuntament
de Pollença per incompliment de la Llei 1/1992.
12190
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KR) RGE núm. 1293/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions de Fátima
Báñez sobre ocupació.
12190
KS) RGE núm. 1294/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda d'Alaró.
12190
KT) RGE núm. 1296/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a incidències a SFM amb
el canvi de sistema de torns.
12191
KU) RGE núm. 1298/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestre industrial
sense títol d'enginyer tècnic.
12191
KV) RGE núm. 1300/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pas a Crist Rei (1).
12191
KX) RGE núm. 1301/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pas a Crist Rei (2).
12191
KY) RGE núm. 1302/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pas a Crist Rei (3).
12191
KZ) RGE núm. 1307/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Administracions Públiques.
12191
LA) RGE núm. 1308/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
12192
LB) RGE núm. 1309/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Agència del Turisme de les Illes Balears.
12192
LC) RGE núm. 1310/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
12192
LD) RGE núm. 1311/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
12192
LE) RGE núm. 1312/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.
12192
LF) RGE núm. 1313/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
12192
LG) RGE núm. 1314/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut Balear de la Joventut.
12193
LH) RGE núm. 1315/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut Balear de la Natura.
12193
LI) RGE núm. 1316/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
12193
LJ) RGE núm. 1317/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Ports de les Illes Balears.
12193
LK) RGE núm. 1318/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears.
12193
LL) RGE núm. 1319/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Serveis de Millora Agrària i Pesquera.
12193
LM) RGE núm. 1320/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per Serveis Ferroviaris de Mallorca.
12194
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LN) RGE núm. 1321/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Administracions Públiques (I).
12194
LO) RGE núm. 1322/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I).
12194
LP) RGE núm. 1323/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I).
12194
LQ) RGE núm. 1324/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
12194
LR) RGE núm. 1325/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
12194
LS) RGE núm. 1326/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Família i Serveis Socials (I).
12195
LT) RGE núm. 1327/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Salut (I).
12195
LU) RGE núm. 1328/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Turisme i Esports (I).
12195
LV) RGE núm. 1329/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I).
12195
LX) RGE núm. 1330/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Administracions Públiques (II).
12195
LY) RGE núm. 1331/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II).
12195
LZ) RGE núm. 1332/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (II).
12196
MA) RGE núm. 1333/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II).
12196
MB) RGE núm. 1334/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (II).
12196
MC) RGE núm. 1335/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Família i Serveis Socials (II).
12196
MD) RGE núm. 1336/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Salut (II).
12196
ME) RGE núm. 1337/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Turisme i Esports (II).
12196
MF) RGE núm. 1338/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II).
12197
MG) RGE núm. 1339/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Administracions Públiques (I).
12197
MH) RGE núm. 1340/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I).
12197
MI) RGE núm. 1341/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (I).
12197
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MJ) RGE núm. 1342/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).
12197
MK) RGE núm. 1343/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (I).
12197
ML) RGE núm. 1344/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Família i Serveis Socials (I).
12198
MM) RGE núm. 1345/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Salut (I).
12198
MN) RGE núm. 1346/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Turisme i Esports (I).
12198
MO) RGE núm. 1347/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (I).
12198
MP) RGE núm. 1348/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Administracions Públiques (II).
12198
MQ) RGE núm. 1349/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II).
12198
MR) RGE núm. 1350/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (II).
12199
MS) RGE núm. 1351/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II).
12199
MT) RGE núm. 1352/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (II).
12199
MU) RGE núm. 1353/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Família i Serveis Socials (II).
12199
MV) RGE núm. 1354/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Salut (II).
12199
MX) RGE núm. 1355/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Turisme i Esports (II).
12199
MY) RGE núm. 1356/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (II).
12200
MZ) RGE núm. 1357/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria d'Administracions Públiques.
12200
NA) RGE núm. 1358/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12200
NB) RGE núm. 1359/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
12200
NC) RGE núm. 1360/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
12200
ND) RGE núm. 1361/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
12201
NE) RGE núm. 1362/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
12201
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NF) RGE núm. 1363/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Salut.
12201
NG) RGE núm. 1364/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Turisme i Esports.
12201
NH) RGE núm. 1365/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
12201
NI) RGE núm. 1366/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12201
NJ) RGE núm. 1367/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
12202
NK) RGE núm. 1368/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
12202
NL) RGE núm. 1369/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
12202
NM) RGE núm. 1370/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria de Família i Serveis Socials.
12202
NN) RGE núm. 1371/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria de Salut.
12202
NO) RGE núm. 1372/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria de Turisme i Esports.
12202
NP) RGE núm. 1373/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
12203
NQ) RGE núm. 1379/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
pel conseller d'Administracions Públiques.
12203
NR) RGE núm. 1380/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12203
NS) RGE núm. 1381/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
pel conseller d'Economia i Competitivitat.
12203
NT) RGE núm. 1382/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
per la consellera d'Educació, Cultura i Universitats.
12203
NU) RGE núm. 1383/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
pel conseller d'Hisenda i Pressuposts.
12203
NV) RGE núm. 1384/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
per la consellera de Família i Serveis Socials.
12204
NX) RGE núm. 1385/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
pel conseller de Salut.
12204
NY) RGE núm. 1386/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
pel conseller de Turisme i Esports.
12204
NZ) RGE núm. 1387/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
pel vicepresident i conseller de Presidència.
12204
OA) RGE núm. 1388/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller d'Administracions Públiques.
12204
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OB) RGE núm. 1389/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12204
OC) RGE núm. 1390/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller d'Economia i Competitivitat.
12205
OD) RGE núm. 1391/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger per la consellera d'Educació, Cultura i Universitats.
12205
OE) RGE núm. 1392/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller d'Hisenda i Pressuposts.
12205
OF) RGE núm. 1393/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger per la consellera de Família i Serveis Socials.
12205
OG) RGE núm. 1394/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller de Salut.
12205
OH) RGE núm. 1395/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller de Turisme i Esports.
12205
OI) RGE núm. 1396/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel vicepresident i conseller de Presidència.
12206
OJ) RGE núm. 1397/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller d'Administracions Públiques.
12206
OK) RGE núm. 1398/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12206
OL) RGE núm. 1399/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller d'Economia i Competitivitat.
12206
OM) RGE núm. 1400/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges
realitzats a l'estranger per la consellera d'Educació, Cultura i Universitats.
12206
ON) RGE núm. 1401/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller d'Hisenda i Pressuposts.
12206
OO) RGE núm. 1402/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger per la consellera de Família i Serveis Socials.
12206
OP) RGE núm. 1403/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller de Salut.
12207
OQ) RGE núm. 1404/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel conseller de Turisme i Esports.
12207
OR) RGE núm. 1405/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel vicepresident i conseller de Presidència.
12207
OS) RGE núm. 1406/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel Sr. President (I).
12207
OT) RGE núm. 1407/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges realitzats
a l'estranger pel Sr. President (II).
12207
OU) RGE núm. 1408/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 6 de febrer.
12207
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1411/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de la sanitat
pública.
12208
B) RGE núm. 1633/15, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a traspàs de la competència de promoció
turística.
12209
C) RGE núm. 1634/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
dels visitants als espais naturals.
12209
D) RGE núm. 1635/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla integral
de turisme 2015-2025.
12209
E) RGE núm. 1636/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió en
matèria portuària prevista a l'ens Ports de les Illes Balears.
12209
F) RGE núm. 1637/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la
facturació a tercers per part del Servei de Salut.
12209
G) RGE núm. 1638/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat
amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
12209
H) RGE núm. 1639/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesió al
compartiment de facilitat financera del fons de finançament a comunitats autònomes.
12209
I) RGE núm. 1640/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a factoria
d'innovació a Menorca.
12210
J) RGE núm. 1641/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornada amb motiu
del Dia europeu del telèfon únic d'emergències 112.
12210
K) RGE núm. 1642/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou premi Start Up
BIT.
12210
L) RGE núm. 1643/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració del sector públic.
12210
M) RGE núm. 1644/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
l'ocupació juvenil.
12210
N) RGE núm. 1645/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute a final de
legislatura.
12210
O) RGE núm. 1647/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació d'IB3.
12211
P) RGE núm. 1648/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transparència respecte
del finançament.
12211
Q) RGE núm. 1649/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
explotació laboral.
12211
R) RGE núm. 1651/15, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
publicoprivats al Pla Junckers.
12211
S) RGE núm. 1652/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sobrecostos de
les factures de Son Espases.
12211
T) RGE núm. 1653/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Martí, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a endeutament del Govern
de les Illes Balears.
12211
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1266/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis socials
de proximitat.
12212
B) RGE núm. 1267/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobertura de
l'RMI.
12213
C) RGE núm. 1268/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta a
l'augment de les mancances materials.
12213
D) RGE núm. 1269/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges
de protecció social a disposició dels ajuntaments.
12213
E) RGE núm. 1270/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impacte de
les retallades adoptades.
12213
F) RGE núm. 1271/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobertura del
sistema d'atenció a la dependència.
12213
G) RGE núm. 1272/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes de
dependents per decés.
12213
H) RGE núm. 1273/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació
de baixes de dependents.
12214
I) RGE núm. 1274/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temps d'espera
per accedir a una prestació econòmica.
12214
J) RGE núm. 1275/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei d'ajuda
a domicili d'alta intensitat.
12214
K) RGE núm. 1276/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta
residencial pública per a persones majors.
12214
L) RGE núm. 1277/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia
de Son Cladera.
12214
M) RGE núm. 1278/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de
la Llei de dones embarassades.
12214
N) RGE núm. 1279/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions amb
12215
la Conselleria d'Educació per al colAlectiu de menors en risc d'exclusió.
O) RGE núm. 1280/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions amb
la Conselleria d'Educació per garantir la igualtat d'oportunitats dels infants en risc d'exclusió.
12215

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1039/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la transferència d'autoritzacions de sondejos petrolífers
dins el territori espanyol.
12215
B) RGE núm. 1297/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a asil polític per a Hassana Aalia.

12216

C) RGE núm. 1306/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuar davant el maltractament de cetacis.

12216

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1018/15.

12217

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 10551/14.

12217
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C) Tramitació a la Comissió de Salut per a la Proposició no de llei RGE núm. 10575/14.

12085
12217

D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 682/15, de mecenatge esportiu u els seus incentius
fiscals a les Illes Balears.
12217
E) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 2545/14.

12218

4. INFORMACIONS
A) Substitució de membre suplent a la Diputació Permanent.

12218
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2015, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 11708/14, relativa a política general en matèria de salut,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 741/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió el Comitè de
desenvolupament e rutes de l'aeroport de Palma de Mallorca.
(BOPIB núm. 184, de 39 de gener de 2015).
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 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar les llistes d'espera quirúrgiques, de consulta
i de proves complementàries cada tres mesos, com a mesura de
transparència i informació cap al ciutadà."
A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 742/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni amb SFM en matèria
de prestacions en benefici de la comunitat per a menors.
(BOPIB núm. 184, de 39 de gener de 2015).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7044/14,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política del Govern en
relació amb la imatge i el model turístics.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez i Llabrés.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. David Abril i
Jaime Martínez.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 743/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració del treball de policies
tutors a Menorca i Eivissa. (BOPIB núm. 184, de 39 de gener de
2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

D)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 744/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya de cribratge de
càncer de còlon i recte de les Balears. (BOPIB núm. 184, de 39
de gener de 2015).

Ordre de Publicació
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 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 752/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a presència de les Illes Balears
a FITUR. (BOPIB núm. 184, de 39 de gener de 2015).
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 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 745/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplegament reglamentari de
la Llei agrària. (BOPIB núm. 184, de 39 de gener de 2015).

Ordre de Publicació
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 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 748/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic de subvencions
2015. (BOPIB núm. 184, de 39 de gener de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 746/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a taller formatiu "El canvi en les
administracions públiques". (BOPIB núm. 184, de 39 de gener
de 2015).

Ordre de Publicació
J)

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 751/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre la creació
d'empreses en 2014. (BOPIB núm. 184, de 39 de gener de
2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 747/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació de les Illes Balears
a FITUR. (BOPIB núm. 184, de 39 de gener de 2015).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 751/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres ilAlegals al nou casino
de Palma. (BOPIB núm. 184, de 39 de gener de 2015).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
O)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 774/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a medicaments per al
tractament de l'hepatitis C. (BOPIB núm. 184, de 39 de gener de
2015).

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

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 753/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions públiques per millorar la
competitivitat de la nostra economia. (BOPIB núm. 184, de 39
de gener de 2015).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
P)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 750/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre ocupació. (BOPIB
núm. 184, de 39 de gener de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

M)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 754/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a privatització d'AENA (I).
(BOPIB núm. 184, de 39 de gener de 2015).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
Q)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 757/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a declaracions a la Comissió
d'investigació de Son Espases. (BOPIB núm. 184, de 39 de
gener de 2015).

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 758/15, de
l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a privatització d'AENA. (BOPIB núm. 184, de 39
de gener de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el president del Govern de
les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 773/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla Juncker. (BOPIB núm.
184, de 39 de gener de 2015).

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, rebutjà la Moció RGE núm. 11896/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de personal docent i càrrecs públics. (BOPIB núm. 180,
de 23 de desembre de 2014).

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

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, rebutjà la Moció RGE núm. 11615/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria educativa. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de
2014).

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer de 2015, rebutjà els Punts 1, 2, 4, 5, 6 i 7 de la Moció
RGE núm. 11708/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general en matèria de salut. (BOPIB núm. 179, de 19
de desembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 de febrer de 2015, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 8828/14, relativa a garantir
el compliment i el desenvolupament de la Llei 2/2010, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el desenvolupament, els recursos materials i
els humans, per dona compliment a la Llei 2/2010 en els
aspectes recollits com a polítiques públiques per a la salut
sexual i reproductiva, les mesures en l'àmbit sanitari i les
mesures en l'àmbit educatiu."
A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2015.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.
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Ordre de Publicació

2.3. TEXTOS REBUTJATS

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 de febrer de 2015, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 11484/14, relativa a baixes
laborals sanitàries, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar durant el primer quadrimestre de 2015,
un estudi qualitatiu i quantitatiu per conèixer el motiu de
l'increment de baixes laborals que s'estan produint en el Servei
de Salut. Aquest estudi comprendrà, com a mínim, els anys
2013 i 2014 i ha de comptar amb la colAlaboració de l'Institut de
la Seguretat Social i altres entitats que pertoqui.
L'estudi ha de servir per arribar a conclusions i fer propostes
per paralitzar aquesta tendència i millorar la salut laboral dels
treballadors i les treballadores.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 de febrer de 2015, rebutjà els Punts 1 i 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 8828/14, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a garantir el compliment i el
desenvolupament de la Llei 2/2010. (BOPIB núm. 167, de 3
d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lliurar al Parlament els resultats complets de
l'estudi una vegada que hagi finalitzat."
A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2015.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de febrer de
2015, rebutjà els Punts 2, 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 11528/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones
sense sostre. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de febrer de
2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11528/14, relativa a persones sense sostre, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

RESOLUCIÓ
C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, conjuntament amb els consells insulars i els
ajuntaments, elaborin registre viu de persones sense sostre; que
es recullin les circumstàncies que han duit que les persones
estiguin en aquesta situació; i que aquest registre viu es
mantingui actiu."
A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2015.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta en funcions de la comissió:
Cristina Rita i Larrucea.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de febrer de 2015, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 9948/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la normativa
reguladora de les beques. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de
2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de febrer de 2015, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 10244/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a conveni amb l'Institut Obert de
Catalunya (IOC). (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de
2014).

B)
Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2014
(exercici 2013) (escrit RGE núm. 9992/14).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer de
2015, es dugués a terme la presentació de la Memòria de ls
Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2014 per part del fiscal
superior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Ordre de Publicació
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.
10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats
marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives)
a les Illes Balears.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de febrer de 2015, es procedí a
l'elaboració del dictamen de la proposició de llei esmentada,
publicada al BOPIB núm. 176, de 28 de novembre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
D)

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessions dels dies 10 i 11 de desembre de 2014,
es procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 171, de 30 d'octubre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
10133/14.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de febrer de
2015, es proposà una alteració de l'ordre del dia en el sentit
d'ajornar la proposició no de llei esmentada, del Grup
parlamentari Socialista, relativa a mesures de protecció integral
contra la violència de gènere (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, assabentada de la verificació de les
signatures realitzada per l'Oficina del Cens Electoral de les
Illes Balears, i un cop comprovada la suficiència de les
signatures vàlides exigides per la llei, acorda la publicació de
la Proposició de llei RGE núm. 8827/14, d'iniciativa legislativa
popular, per la qual s'aproven mesures d'emergència en
matèria d'ordenació del territori, admesa per la Mesa en sessió
de dia 8 d'octubre de 2014.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE PER LA QUAL
S'APROVEN MESURES D'EMERGÈNCIA EN
MATÈRIA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Les Illes Balears conformen un conjunt territorial fràgil i
limitat. Aquest territori ha estat sotmès a un desenvolupament
econòmic que ha prioritzat l'enriquiment a curt termini i que ha
provocat que el territori i els recursos naturals es trobin, en
molts aspectes, al límit de la seva capacitat. Els darrers anys,
els diferents governs de les Illes Balears i dels Consells
Insulars, així com els principals ajuntaments de les Illes, han
dut a terme un model de desregulació territorial, legalitzacions
urbanístiques, desenvolupament massiu d'infraestructures,
pressió sobre espais naturals, etc. Tot aquest desenvolupament
normatiu no ha vengut acompanyat de polítiques encaminades
a assolir l'autosuficiència i la sostenibilitat de la provisió
d'energia i aigua ni d'una gestió dels residus amb vocació
circular. D'altra banda, el model turístic fortament estacional i
massificat tampoc ha ajudat a limitar els impactes sobre els
ecosistemes i recursos naturals de les Illes Balears.
II
Tal com indicava l'exposició de motius de la Llei 6/1999, de
3 d'abril, reguladora de les directrius d'ordenació territorial de
les Illes Balears i de mesures tributàries, és un deure dels
poders públics dins l'Estat social i democràtic de dret
promoure aquelles condicions que permetin als individus un
desenvolupament personal lliure, i en aquest sentit,
facilitar-los els mitjans al seu abast per al desenvolupament
social i econòmic, sense que això suposi una càrrega per a les
generacions futures. En aquesta tasca, hom no pot oblidar el
territori, l'element que serveix de suport físic a gairebé tota
activitat humana.

Així ho reconeix també l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears quan garanteix, en el seu article 23 el dret dels
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears de gaudir d'un
medi ambient sa i sostenible i quan encomana a les
administracions públiques de les Illes Balears la protecció del
medi ambient i l'impuls d'un model de desenvolupament
equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible. Dins aquest
context normatiu i fruit d'aquestes obligacions dels poders
públics sorgeix, a la nostra tradició jurídica, el dret sobre
l'ordenació del territori.
Les Illes Balears disposen, de conformitat amb l'article 30.3
de l'Estatut d'Autonomia, de la competència exclusiva en
matèria d'ordenació del territori, litoral inclòs, d'urbanisme i
d'habitatge, en què la potestat legislativa correspon al
Parlament de les Illes Balears, amb caràcter exclusiu, sense
perjudici de la normativa bàsica de l'Estat. Pel que fa a la
potestat reglamentària i a la planificació insular, corresponen
als respectius Consells Insulars, sense perjudici que el Govern
de les Illes Balears pugui establir els principis normatius
d'acord amb l'article 58.3 de l'Estatut d'Autonomia. Amb trets
similars, l'Estatut d'Autonomia conforma el marc competencial
pel que fa a carreteres i camins als seus articles 30.5 i 70. Pel
que fa a ports, aigua i protecció del medi ambient, les Illes
Balears també disposen de la competència exclusiva, sense
perjudici del que disposa l'article 149.1 de la Constitució, de
conformitat amb els articles 30.5, 30.8 i 30.46 de l'Estatut
d'Autonomia, respectivament.
III
La política territorial ha de ser capaç de desenvolupar els
seus objectius tot atenent els principis de participació
ciutadana, de coordinació de les distintes polítiques sectorials
i de respecte als valors i interessos dels distints àmbits
territorials, sense perdre de vista la perspectiva del llarg termini
en la presa de decisions. El model territorial de les Illes Balears
no ha estat històricament un fet consensual ni tampoc en el si
del seu debat no hi ha hagut una extensa participació ciutadana
d'un fet tan elemental per la realitat illenca.
La participació ciutadana en la definició de les línies
mestres de la política balear no és només desitjable sinó que
també s'ha d'encoratjar. Aquesta ha de permetre arribar a
majors consensos i tenir una normativa més estable en matèria
d'ordenació del territori. És per aquests motius que, a l'empara
dels drets reconeguts per l'article 47.3 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears i per la Llei 4/1991 de 13 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears, sorgeix aquest text com a iniciativa legislativa popular.
Per tot això, és necessari impulsar a les Illes Balears una
política d'ordenació del territori més sostenible, integral i
adreçada a satisfer l'interès general modificant certs aspectes de
la Llei 611999 de 3 d'abril de les directrius d'ordenació
territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, a fi
d'adaptar les seves determinacions a la nova realitat territorial
i salvaguardar el territori en el seu conjunt de les amenaces que
pateix.
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Article únic
Modificacions de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les
directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries
1. S'afegeix una lletra f) a l'article 9.1 (figures de sòl rústic
protegit).
"f) Les àrees compreses dins Xarxa Natura 2000 (LIC,
ZEPA, LlC/ZEPA, ZEC ...)"
2. Es modifica l'article 24 que queda com segueix:
"Els plans territorials insulars establiran els objectius, els
criteris urbanístics i les característiques de l'oferta turística
possible en el sòl rústíc. En qualsevol cas, només es permet
l'ús turístic en edificis existents que formin part dels casats
principals de les finques o del seu entorn immediat en un
radi de 200 metres. En els edificis esmentats només es
podrà donar increment de volum si es fa a partir del trasllat
d'altres volums existents dins la mateixa finca, prèvia
demolició dels mateixos i restitució certificada de la zona.
No es permet ni l'obertura de nous camins ni la dotació de
noves dotacions per a usos turístics."
3. S'afegeix un nou article 25 bis al capítol 3, Determinacions
per a totes les àrees sostretes al desenvolupament urbà, amb la
redacció següent:
"Article 25 bis
Els plans territorials o els planejaments urbanístícs
podran establir criteris més restrictius per a qualsevol àrea,
que hauran de ser observats per a qualsevol projecte o
activitat que es prevegi en sòl rústic. "
4. S'afegeixen tres nous articles 34 bis, 34 ter i 34 quater al
capítols, Determinacions que regulen els creixements de les
àrees de desenvolupament urbà, amb la redacció següent:
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contemplaran previsions de construcció de noves carreteres
amb classificació d'autopista o autovia."
6. S'afegeixen els apartats 5, 6, 7 i 8 a l'article 62 de
l'esmentada llei, amb la redacció següent:
"5. Solament podran construir-se noves carreteres, les
duplicacions de calçada o variants de travesseres, de les
xarxes primària o secundària, quan aquestes hagin estat
previstes en el Pla Director Sectorial corresponent.
6. En l'àmbit de sòl rústic, els passos a nivell només es
permetran quan es demostri que no hi ha alternatives manco
impactants en transformació paisatgística i consum de
territori. En qualsevol cas, els projectes hauran de
demostrar una cura especial en la disminució de la
contaminació lumínica.
7. Als efectes de facilitar la permeabilitat faunística, els
projectes d'intervenció en carreteres hauran d'incorporar
obligatòriament passos de fauna silvestre amb elements
auxiliars de conducció cap els mateixos i sistemes per
dificultar l'accés a la calçada.
8. En les obres, es primarà l'ús de materials procedents de
reciclatge, sense perjudici de les garanties."
7. S'afegeix un punt 4 a l'article 66, amb la redacció següent:
"4. En tot cas a les Illes Balears no es podran construir la
construcció de dics superiors als 30 metres lineals, no
podran crear nous ports o noves dàrsenes, ni ampliacions
que superin el 20% de la superficie de làmina d'aigua i un
10 % de la superfície terrestre de les instalAlacions i
infraestructures portuàries existents a 'entrada en vigor de
la Llei de Ports."
8. Es modifica l'article 67, que queda amb la redacció següent:
"Article 67

"Article 34 bis
No es podran legalitzar edificacions o parcelAlacions al
sòl rústic. "
"Article 34 ter
No es podrà eximir cap edificació ni àrea de
desenvolupament urbà del compliment de la legislació i del
planejament urbanístic. "
"Article 34 quater
Els establiments d'allotjament turístic, , excepció feta de
les estades turístiques en habitatges, queden subjectes al
principi d'exclusivitat d'ús, que el fa incompatible amb els
usos residencial, industrial, administratiu o comercial
independent. "
5. Es modifica el punt 3 de l'article 62, que queda de la manera
següent:
"3. Les noves infraestructures del transport es planificaran
atenent la capacitat de les existents. En atenció a la
sostenibilitat del paisatge i l'estratègia econòmica d'aquesta
Comunitat, els instruments d'ordenació territorial no

L'ordenació i la gestió dels residus s'establirà mitjançant
el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus de les Illes
Balears, conformement a la jerarquia de residus establerta
a la Directiva 200B/9B/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 19 de novembre de 200B, sobre els residus i per
la qual es deroguen determinades Directives."
9. Es modifica l'article 68 en els seus punts 2 i 3 i s'hi afegeixen
els punts 4 i 5, amb la següent redacció:
"2. El Pla Director Sectorial de Gestió de Residus de les
Illes Balears s'orientarà cap a la reducció del volum de
residus produïts i el màxim aprofitament d'aquests, amb
l'objectiu d'assolir una economia circular, sempre respectant
la jerarquia de residus esmentada a l'article 67 de la present
llei. Es promourà la recollida selectiva en origen per a tota
la població. S'augmentaran el reciclatge, la reutilització, la
recuperació i l'optimització dels mètodes de tractament,
segons criteris econòmics, socials i ambientals.
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3. S'establiran les mesures correctores i els programes
d'inversió necessaris per recuperar els sòls contaminats i
degradats de tot tipus. Així mateix s'establiran normes que,
en consideració a la vulnerabilitat dels terrenys a la
contaminació, evitin en el futur nous processos de
degradació. També es prendran mesures per evitar
l'aridarització i la pèrdua de carboni dels nostres sòls,
principalment per mitjà de la recollida de matèria orgànica
i de transformació
en compost.
4. En cap cas, s'autoritzarà la importació de residus per
assolir el màxim de la capacitat d'incineració. Es procedirà
a optimitzar i adaptar les infraestructures a les necessitats
reals derivades de la implantació d'un model sostenible de
gestió de residus basat prioritàriament en la prevenció, la
reducció, el reciclatge i la recuperació.

"(4) Es declaren usos expressament prohibits, qualsevol
quina sigui la categoria de sòl rústic, els d'equipaments amb
construcció consistents en camps de golf i la seva oferta
complementària, centres comercials i d'equipament,
qualsevol sigui el seu ús, propietat o règim de gestió."
14. A la Matriu d'Ordenació del Sòl Rústic de l'Annex I es fan
els següents canvis:
"1) L 'habitatge unifamiliar aïllat dins ANEI queda marcat
com a 3 (Prohibit).
2) L 'habitatge unifamiliar aïllat dins ARIP queda marcat
com a 2-3 (Prohibit amb les excepcions que marqui el
PTT).
3) S'afegeix una fila dins el SRP dedicada a les àrees Xarxa
Natura 2000. Les claus d'usos serien idèntics a les AANP."
Disposició derogatòria

5. El Pla Director Sectorial de Gestió de Residus de les Illes
Balears, així com els respectius plans insulars, s'hauran
d'emmarcar en l'estratègia Europa 2020, especialment en
allò relatiu a l'eficiència en matèria de residus, i en la fulla
de ruta de la Comissió Europea per a una Europa eficient en
matèria de residus."
10. S'afegeix un article 72 bis al Capitol 4, El Pla Director
Sectorial Energètic de les Illes Balears, amb la següent
redacció:

Queda derogada qualsevol norma que contradigui l'articulat
d'aquesta llei.
Disposició final primera
Hom autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar els
principis normatius per al desplegament i l'execució d'aquesta
llei i als Consells Insulars per dictar reglaments insulars per al
desplegament i execució d'aquesta llei.

"Article 72 bis

Disposició final segona

Atenent l'alta dependència dels combustibles fòssils i
l'alt cost econòmic d'importar-los de manera permanent, es
fomentarà l'autoconsum energètic, basat en fonts
energètiques renovables, com resultat de l'objectiu
estratègic de disminuir la vulnerabilitat del sistema
energètic insular. Aquest compromís amb l'autoabastament
energètic es comentarà amb la prohibició de prospeccions
petrolíferes i de gas a les Illes Balears."

Els consells insulars hauran d'adaptar els plans territorials
al que disposa aquesta Llei en un termini màxim de dos anys.
En qualsevol cas totes les normes d'aplicació directa s'han
d'aplicar a tots els instruments d'ordenació territorial,
paisatgística i urbanística de les illes i els municipis o de zones
d'abast inferior.

11. Es modifica el primer paràgraf de l'article 76, que queda
redactat de la manera següent:

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

"El Pla Hidrològic de les Illes Balears es redactarà
d'acord amb els principis rectors derivats de la Directiva
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
octubre de 2000, por la que s'estableix un marc comunitari
d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, DOUE 327, de
22-12-2000 i amb el títol 11/ de la Llei 29/1985, de 2
d'agost, segons el criteri general de reutilització, de
reassignació i d'estalvi dels recursos hídrics."

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
guardar.

12. S'afegeix la Disposició Transitòria dissetena a les DOT, que
queda redactada de la següent manera:
"Queden sense efecte les previsions contingudes en els
plans sectorials de transports i de carreteres o altres plans
d'ordenació territorial relatives a la construcció de noves
carreteres que contradiguin l'article 62."
13. S'afegeix un nou punt (4) a l'apartat Normes Específiques,
de l'annex I, matriu d'ordenació del sòl rústic, amb la següent
redacció:

Disposició final segona

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, d'acord amb els articles 130, 100 i 101
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 1410/15, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de drets i garanties
de la persona en el procés de morir, a tramitar pel
procediment d'urgència.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
Els Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i els
diputats no adscrits, Margalida Font i Aguiló i Antoni Pastor i
Cabrer, d'acord amb l'article 130 del Reglament de la cambra,
presenten la proposició de llei següent, per a la qual solAliciten
procediment d'urgència i en lectura única.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE DRETS I GARANTIES DE
LA PERSONA EN EL PROCÉS DE MORIR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Fonamentem la llei en una antropologia que integra la
pluralitat de visions que coexisteixen en la nostra societat;
pretenent respondre a les necessitats de les persones (pacients,
familiars, professionals) i institucions sanitàries en l'etapa de
final de vida.
Es parteix del reconeixement de la profunda significació
existencial del procés de morir i de les peculiaritats d'atenció,
cura i respecte del procés de presa de decisions que els
professionals sanitaris i les institucions han de facilitar. Tot això
per procurar les cures més adequades en aquesta etapa de la
vida, garantint els drets de les persones i la qualitat de la seva
atenció. Es considera la malaltia terminal com el final de la
integritat existencial de la persona, que demanda la màxima
qualitat de l'atenció i cures. Les cures i el respecte als valors i
drets de la persona es fonamenten en el reconeixement de la
dignitat intrínseca del que està en procés de morir, la fragilitat
la dependència del qual el fan especialment vulnerable i digne
d'atenció, dedicació i respecte.
Les nostres societats tecnològicament avançades, justifiquen
aquesta llei: el progressiu envelliment de la població, la
cronificació de moltes malalties i la possibilitat del manteniment
de tractaments, en ocasions fútils i perjudicials per a les
persones en aquesta etapa de la vida, juntament amb altres
canvis culturals i socials.
En la nostra societat s'ha modificat l'escenari tradicional del
procés d'emmalaltir i morir, avui morim més tard, en general,
després d'un procés centrat en l'atenció a la malaltia, que
transcorre en un entorn sanitari, tecnològicament ben dotat i
molt enfocat a curar. Aquests canvis demanden una reflexió
sobre les necessitats d'atenció en aquest procés.
L'última fase del procés, moltes vegades intuïda pel propi
pacient, es caracteritza per la fragilitat, dependència funcional
(no necessàriament associada a pèrdua de capacitat), en la qual
la persona ha de ser protagonista del seu procés, centre i
subjecte actiu d'atenció i no mer objecte passiu de cures.
El fonament de la llei és el reconeixement de la dignitat com
un valor intrínsec de la persona i base del respecte que tots
mereixem, que no depèn del grau de consciència ni de
l'autonomia.
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Legislar en aquest àmbit suposa la defensa de l'autonomia
del pacient i la consegüent necessitat de reconèixer la seva
participació, segons la seva capacitat, en la presa de decisions.
És important distingir els conceptes de dignitat i autonomia.
La dignitat és un valor intrínsec i absolut de tota persona i no és
gradual. Mentre que sí ho pot ser l'autonomia, que depèn del
grau de vulnerabilitat, fragilitat i dependència específic d'un
ésser humà que és biològic, històric i social.
En societats multiculturals el respecte a l'autonomia personal
comporta que la dignitat, igual per a cadascun, es concreti en
concepcions diferents de qualitat de vida, en valors i creences
personals que configuren la seva història original i única de
vida.
La persona en procés de morir ha d'ocupar el centre de
l'atenció i cures i ha de participar en la presa de decisions, sense
que l'emplenament formal del consentiment escrit previst a la
Llei 41/2002 provoqui situació de violència moral sobre la
persona en procés de morir. Per tot això cal garantir
confidencialitat i proporcionar un entorn d'intimitat personal i
familiar, és a dir, espais que afavoreixin un comiat de la vida,
sempre digna, i apropiada als seus desitjos i, per tant, de
qualitat.
La relació assistencial precisa de la confiança del pacient i
la seva família en els professionals i les organitzacions
sanitàries; aquesta confiança es basa en la seva competència
professional i en l'actitud empàtica dels professionals, per
atendre amb qualitat el final de l'única vida d'una persona.
Aquesta llei busca facilitar la humanització del procedir
metge-assistencial i la defensa de la bioètica i el model
deliberatiu en el procés de presa de decisions.
Les mesures terapèutiques han de ser personalitzades i
proporcionades i les decisions sobre aquestes es prendran des
del respecte als valors i a l'autonomia de la persona. Les cures
dels professionals han de permetre una adaptació a l'itinerari pel
qual transcorre la persona malalta, acompanyant en la
deliberació des de la seva experiència clínica.
La persona malalta, com a protagonista del seu propi procés,
ha de poder participar en la presa de decisions, i per a això té
dret a ser conscient de la seva situació vital i del seu pronòstic.
La comunicació honesta des de la confiança que s'estableix en
la relació terapèutica d'ajuda, és la base per poder prendre
decisions adequades. Per vetllar perquè se senti acompanyada
i ben representada quan el seu grau de fragilitat li impedeixi
exercir la seva autonomia i no haver-la pogut anticipar, cal
incorporar al cuidador principal i/o representant legal en la presa
de decisions.
La nostra civilització ha desenvolupat models molt eficients
d'atendre i acompanyar les persones en aquest viatge que tanca
la seva biografia. Gràcies a la bioètica i a les cures palAliatives,
podem avui donar una atenció experta humanitzada i adaptada
a les necessitats de les persones en aquest procés.
Aquesta llei no pretén contribuir a la negació total del
sofriment ni afavorir l'expectativa d'absolut control. El
sofriment, amb freqüència, pot palAliar-se i dissoldre's quan es
realitzen intervencions adequades, si bé en ocasions forma part
inevitable del procés i es donen situacions en les quals, després
d'esgotar totes les possibilitats, es requereixen mesures

12096

BOPIB núm. 186 - 13 de febrer de 2015

terapèutiques adequades que en permetin l'alleujament. La
sedació palAliativa, feta en el moment adequat amb el consens
del pacient, la família i l'equip, amb intenció d'alleujar un
sofriment produït per un símptoma refractari, pot ser una
mesura terapèutica d'excelAlència.
Els professionals sanitaris que cuiden el pacient i
l'acompanyen, sovint participen en la presa de decisions que
poden plantejar dilemes ètics que mereixen ser debatuts en el
context adequat dels comitès d'ètica assistencial.
II
El títol I de la Constitució Espanyola, dedicat als drets i als
deures fonamentals, estableix a l’article 10 -entre d’altres- que
la dignitat de la persona és fonament de l’ordre públic i de la
pau social, l’article 15 reconeix el dret de tots a la vida i a la
integritat física i moral i el 18.1 del dret a la intimitat personal
i familiar. També entre els principis rectors de la política social
que es regulen en el capítol III, l’article 43 reconeix el dret a la
protecció de la salut.
L'article 149.1.16a de la Constitució espanyola atribueix a
l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases i
coordinació general de la sanitat.
L'article 30.48 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
atribueix a la comunitat autònoma competència exclusiva sobre
organització, funcionament i control dels centres i serveis de
salut, planificació dels recursos sanitaris, coordinació de la
sanitat privada amb el sistema sanitari públic, promoció de la
salut en tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació
general de la sanitat.
Així mateix, l'article 31.4 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears reconeix que la comunitat autònoma té
competència compartida en matèria de salut i sanitat.
L’article 12 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
referit als principis rectors de l’activitat pública, reconeix, en el
seu punt 3, el dret a la salut, que es garanteix a l’article 25 del
mateix Estatut, en les distintes manifestacions.
El contingut d’un i altre article i el reconeixement d’aquest
i d’altres drets s’introdueix a l’Estatut d’Autonomia mitjançant
la reforma de 2007. El punt 1 de l’article 25 garanteix el dret a
la prevenció i la protecció de la salut mitjançant un sistema
sanitari públic de caràcter universal; el punt 2 diu que totes les
persones en relació amb els serveis sanitaris tenen dret a ser
informades sobre els serveis a què poden accedir i els requisits
necessaris per a usar-los i sobre els tractaments mèdics i els seus
riscs, abans que els siguin aplicats; a donar el consentiment per
a qualsevol intervenció; a accedir a la història clínica pròpia i a
la confidencialitat de les dades relatives a la
salut pròpia, en els termes que estableixen les lleis; el punt 3,
que totes les persones en relació amb els serveis sanitaris tenen
dret al coneixement i a l’exigència de compliment d’un termini
màxim perquè els sigui aplicat un tractament; a ser informades
de tots els drets que les assisteixen i a no patir cap tractament o
pràctica degradant; i el punt 4 d’aquest mateix article 25
reconeix expressament el dret de totes les persones a un
tractament del dolor adequat i a cures palAliatives, com també a
declarar la seva voluntat vital anticipada, que s'haurà de
respectar en els termes que estableixi la llei.

L'article 13 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que els poders públics de les Illes Balears estan
vinculats pels drets i les llibertats que s’hi reconeixen, com
també per aquells que reconeix la Constitució, l’ordenament
jurídic de la Unió Europera i altres instruments internacionals
de protecció dels drets humans, individuals i colAlectius.
Correspon al Parlament aprovar les corresponents lleis de
desenvolupament, que han de respectar, en tot cas, el contingut
establert per l'Estatut d'Autonomia.
En l'àmbit normatiu de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears,
reconeix el dret a l’autonomia del pacient a l’article 12 i, abans,
dedicava la secció 7a del capítol III del títol I -relatiu als drets
i als deures dels ciutadans en l’àmbit sanitari- al dret a
manifestar les voluntats anticipadament, que regulava a l’article
18, de manera genèrica, les voluntats anticipades. Actualment,
aquesta regulació ha estat substituïda per la regulació específica
continguda a la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades.
III
L'emergència del valor de l'autonomia personal ha modificat
profundament els valors de la relació clínica, que s'ha d'adaptar
ara a la individualitat de la persona malalta. En una societat
democràtica, el respecte a la llibertat i l'autonomia de la voluntat
de la persona han de mantenir-se durant la malaltia i assolir-se
plenament al procés de morir.
La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea reconeix
el dret de tota persona a la integritat física i psíquica i
l’obligació de respectar el consentiment lliure i informat de la
persona de què es tracti.
El Conveni del Consell d'Europa per a la protecció els drets
humans i la dignitat de l'ésser humà respecte de les aplicacions
de la Biologia i la Medicina (Conveni sobre els drets humans i
la biomedicina), subscrit a Oviedo dia 4 d'abril de 1997,
estableix a l'article 5 que una intervenció en l'àmbit de la sanitat
només es pot efectuar després que la persona afectada hagi
donat el seu lliure i informant el seu consentiment. De la
mateixa manera, la Declaració Universal sobre bioètica i drets
humans, aprovada per la Conferència General de la UNESCO
el 19 d'octubre de 2005, determina a l'article 5 que s'haurà de
respectar l'autonomia de la persona pel que fa a la facultat
d’adoptar decisions.
El Tribunal Constitucional, en diferents sentències (SSTC
120/1990, 119/2001 I 154/2002 i STC de 28 de març de 2011),
a més de reconèixer el dret de les persones a rebutjar un
tractament, encara que amb això puguin posar la seva vida en
perill, ha afirmat que forma part de l’article 15 de la Constitució
“una facultat d’autodeterminació que legitima al pacient, dins
l’ús de la seva autonomia de la voluntat, per decidir lliurement
sobre les mesures terapèutiques i els tractaments que poden
afectar la seva integritat, escollint entre les diferents
possibilitats, consentint la seva pràctica o rebutjant-les”.
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L'exercici d'aquest dret té especial transcendència en la
societat de les Illes Balears, multicultural i diversa, en la qual
coexisteixen diferents creences, valors i preferències sobre la
mort i la forma d'afrontar-la, que mereixen igual respecte i
garantia del seu lliure exercici, sempre que no s'infringeixi el
que estableix l'ordenament jurídic. Tant la Llei 14/1986, de 24
d'abril, general de sanitat, com la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de
salut de les Illes Balears, han reconegut i regulat el dret de
l'autonomia individual dels pacients respecte del seu estat de
salut, que per la seva transcendència ha merescut una regulació
més específica amb la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre,
bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i
obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i la
Llei autonòmica 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades.
La llei 41/2002 des del principi de respecte a la dignitat
personal, a la lliure autonomia de la voluntat i a la intimitat, va
establir com a norma general que tota actuació en l’àmbit de la
sanitat requereix el consentiment previ dels pacients o usuaris
del sistema sanitari, el dret d’aquests a decidir lliurament,
després de rebre la informació adequada entre les opcions
clíniques, així com a negar-se al tractament, excepte en els
casos que determina la llei.
No obstant això, la freqüència cada vegada més gran de
situacions complexes relacionades amb la capacitat de decisió
sobre la pròpia vida i sobre l'aplicació o no de determinats
tractaments, que han motivat un ampli debat social, reflecteixen
la conveniència d’abordar de manera específica, no només tot
allò que afecta a les voluntats anticipades, sinó també la
regulació dels drets que afronten el procés de morir, per tal de
preservar la dignitat de la persona en aquesta situació, respectar
la seva autonomia i garantir el ple exercici dels seus drets.
Mitjançant aquesta llei, en el marc del que disposa en
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, es procedeix al
desenvolupament legislatiu del contingut de l’article 25 de
l'Estatut d'Autonomia, referit a la dignitat de les persones davant
el procés de morir.
La dimensió concreta d'aquest ideal i els drets que generen
han estat motiu de debat en els últims anys, no només al nostre
país, a la nostra comunitat autònoma, sinó al món sencer. No
obstant això, avui en dia es pot afirmar que hi ha un consens ètic
i jurídic prou consolidat al voltant d'alguns dels continguts i
drets del procés de morir, sobre els quals incideixen els articles
d’aquesta llei.
Entre els continguts claus del procés de morir que gaudeixen
de consens es troba el dret dels pacients a rebre cures
palAliatives integrals d'alta qualitat. La Recomanació 1418/1999,
de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, sobre
«Protecció dels drets humans i la dignitat dels malalts terminals
i moribunds», així ho estableix. La Recomanació 24/2003, del
Consell d’Europa, sobre «L'organització de les cures
palAliatives», recomana que s'adoptin mesures legislatives per
establir un marc coherent sobre cures palAliatives. Aquestes
recomanacions van ser preses en consideració al Pla Nacional
de Cures PalAliatives, a l’Estratègia de Cures PalAliatives de les
Illes Balears 2009-2014, així com a la proposició no de llei de
la Comissió de Sanitat del Congrés. El nostre Estatut
d'Autonomia, a l'article 25, no ha fet sinó elevar aquesta idea a
la categoria de dret en la nostra comunitat autònoma.
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La importància de les cures palAliatives ve determinada per
la necessitat d'alleugerir el patiment de les persones que es
troben en una situació en la qual la seva malaltia ja no admet un
tractament curatiu, moment en el qual tots els esforços s'han de
concentrar en tractar tots els símptomes, físics i /o psicològics,
que es puguin presentar i que representin una pèrdua de qualitat
de vida.
A les Illes Balears està vigent l'Estratègia de cures
palAliatives de les Illes Balears 2009-20014, què és una
adaptació a l'Estratègia de cures palAliatives del Sistema
Nacional de la Salut. Aquesta estratègia defineix la seva missió,
marca objectius, determina valors, fa una proposta de model de
servei, concreta 26 línies d'actuacions estratègiques i defineix
els seus indicadors d'avaluació. Fou elaborada amb un ampli
consens i la participació de professionals sanitaris, associacions
de malalts, associacions de voluntariat i la Conselleria de Salut.
Aquesta llei vol contribuir decisivament a proporcionar
seguretat jurídica a la ciutadania i als professionals sanitaris i a
les actuacions que s'hi contemplen.
IV
Un altre dels continguts claus del procés de morir que
gaudeix de consens és el dret de les persones a redactar un
document escrit en el qual facin constar els seus desitjos i
preferències de tractament per al cas eventual en què no puguin
decidir per si mateixes, així com a designar mitjançant
l'esmentat document a qui prendrà decisions al seu lloc.
Aquest dret va ser regulat en la comunitat autònoma de les
Illes Balears per la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades. L'article 25.4 del vigent Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears reforça jurídicament aquest dret de la ciutadania de
les Illes Balears en convertir en sinònimes les expressions
«testament vital» i «declaració de voluntat vital anticipada».
Després d'aquests anys de camí legislatiu, en els quals un
nombre important de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
han fet ús d'aquest dret, l'aprovació de l'Estatut d’Autonomia i
aquesta llei ofereix un marc immillorable per actualitzar la
regulació jurídica d'aquest important contingut d’atenció a les
persones en el procés de morir.
L'experiència acumulada indica que aquest marc legislatiu
encara es pot millorar més. Des de la perspectiva del principi
d'autonomia de la voluntat de la persona, hi ha dues maneres o
instruments principals per fer possible la seva dignitat en el
procés de morir. El primer, el dret de la persona a la informació
clínica, al consentiment informat i a la presa de decisions. El
segon consisteix en el dret de la persona a realitzar la declaració
de voluntat vital anticipada i que aquesta sigui respectada. Es
tracta de dos drets que tenen un pressupòsit comú, si bé en el
consentiment informat d’aquesta voluntat es manifesta en el
moment mateix en què sorgeix la necessitat de la intervenció
sanitària, mentre que en la declaració de voluntat vital
anticipada s'anticipa el consentiment per al cas que sorgeixi
aquesta necessitat.
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Des d'aquesta perspectiva, una de les reformes conceptuals
que s'introdueixen en el títol II, article 9.5 del present text és la
d'incorporar l'àmbit dels «valors vitals de la persona» al
contingut de la declaració de voluntat vital anticipada, així com
la possibilitat de donar a la ciutadania gran accessibilitat a la
declaració de voluntat vital anticipada. Aquesta llei preveu que
la verificació de la capacitat i els requisits formals de la
declaració la faci personal funcionari públic habilitat per la
conselleria competent en matèria de salut, facilitant d'aquesta
manera l’atorgament de la declaració de voluntat vital
anticipada a qualsevol lloc del territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i, amb això, l'accessibilitat de la
ciutadania al Registre de Voluntats Anticipades.
Un altre aspecte posat de manifest és la necessitat de
millorar l'accessibilitat a la declaració de voluntat vital
anticipada per una part dels professionals sanitaris que
participen en l'atenció sanitària, així, s’estableix que el personal
sanitari encarregat de l'atenció sanitària estarà obligat a
consultar en el Registre la constància de l'atorgament de la
declaració de voluntat vital anticipada, reforçant d'aquesta
manera l’eficàcia de la declaració que, a més, s'haurà
d'incorporar sistemàticament a la història clínica per facilitar el
seu accés als professionals.
D'altra banda, és nova la regulació expressa dels deures dels
professionals sanitaris respecte dels testaments vitals, en establir
l'obligació de proporcionar a les persones informació sobre la
declaració, de demanar informació sobre si s'ha atorgat, de
consultar, si escau, el Registre de Voluntats Anticipades per
conèixer el seu contingut i el deure de respectar els valors i les
instruccions contingudes en el document.
Un altre punt principal de les reformes introduïdes en la
regulació anterior és la delimitació de les funcions de la persona
representant designada per la persona autora de la declaració.
En l'article 5 de la Llei 1/2006, de 3 de març, es connecta la
seva funció a la de ser els interlocutors vàlids a l’hora de dur a
terme la voluntat continguda en el document. No obstant això,
la pràctica ha posat de manifest que els principals problemes
d'interpretació de la declaració de voluntat vital anticipada i del
paper de la persona representant sorgeixen quan les situacions
clíniques no han estat previstes -cal recordar que aquest
instrument es pot utilitzar tant per persones que estan patint ja
una malaltia terminal, com per altres que simplement anticipen
la seva voluntat per al cas que puguin sorgir situacions futures
- en ser gairebé impossible preveure-les totes i cadascuna. A
més, són un gran nombre els testaments vitals en què les
persones autores es limiten a expressar quins són els seus valors
i el nomenament d'una persona representant, sense especificar
cap instrucció o situació clínica determinada. Per totes aquestes
raons, s'ha considerat molt convenient concretar més la seva
funció, així com els criteris hermenèutics que pugui tenir en
compte la persona representant. D'aquesta manera, sota el
pressupòsit que aquesta actuarà sempre cercant el major
benefici de la persona que representa i amb respecte a la seva
dignitat personal, es disposa que per a les situacions clíniques
no previstes explícitament en el document ha de tenir en compte
tant els valors vitals recollits a la declaració, com la voluntat
que presumptament tindrien els pacients si estiguessin en aquest
moment en situació de capacitat.

V
A fi de garantir una adequada atenció en el procés de morir,
aquesta llei no només estableix i desenvolupa els drets que
assisteixen les persones en aquesta situació, sinó que també
determina els deures del personal sanitari que atén els pacients
en el procés de morir i atribueix un conjunt d'obligacions per a
institucions sanitàries, públiques o privades, a fi de garantir els
drets dels pacients.
Es regulen d'aquesta manera els deures dels professionals
sanitaris encarregats de l'atenció a persones davant el procés de
morir, pel que fa a la informació sobre el seu procés, del qual ha
de quedar constància en la història clínica, i al respecte de les
preferències dels pacients en la presa de decisions, ja s'expressin
aquestes a través del consentiment informat o en forma de
testament vital, establint per a aquest cas criteris mínims per a
la valoració de la incapacitat de fet dels pacients.
Especial atenció han merescut els deures dels professionals
respecte de l’adequació de les mesures terapèutiques, per tal
d'evitar l'anomenada obstinació terapèutica i determinar el
procediment de retirada o no instauració d'aquestes mesures de
forma consensuada entre l'equip assistencial i preservant les
intervencions necessàries per l'adequat confort de la persona en
aquestes circumstàncies.
Adquireixen les institucions i els centres sanitaris una
especial rellevància en aquesta llei quant a garants de l'exercici
dels drets i tributaris d'un conjunt d'obligacions respecte de la
provisió de serveis. En aquest sentit, els centres i les institucions
hauran de facilitar l'acompanyament familiar i garantir
l'adequada atenció assistencial, tant l'assessorament, com
l'atenció de les cures palAliatives de qualitat i equitatives, bé en
els centres sanitaris, bé en el propi domicili dels pacients.
De la mateixa manera, han de procurar suport a la família de
la persona en situació terminal, incloent l'atenció al dol i la
provisió d'una habitació individual en els casos en què l'atenció
es produeixi en règim d'internament. També s’estableix la
promoció del voluntariat en l’acompanyament dels pacients i
dels familiars.
Finalment, es facilitarà l'accés de tots els centres i les
institucions sanitàries a un Comitè d'Ètica Assistencial, amb
funcions d'assessorament en els casos de decisions clíniques que
plantegin conflictes ètics.
A la disposició final primera es procedeix a modificar
l’article 12, apartat 2, de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de
les Illes Balears, relatiu a la forma del consentiment, en
consonància amb l’article 7.3 d’aquesta llei, i els apartats 5 i 6
del mateix article 12, relatius als drets de les persones en
situació d’incapacitats i les menors d’edat, també amb
consonància amb les previsions dels articles 10 i 11 d’aquesta
llei.
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Finalment, a la disposició final segona es modifiquen alguns
aspectes concrets de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, com ara l’article 1, per afegir-hi la possibilitat que
els menors emancipats i els que tenen setze anys complerts
puguin fer també una declaració de voluntats anticipades;
l’apartat 2 de l’article 3 per possibilitar que la declaració de
voluntats anticipades pugui formalitzar-se també davant
personal funcionari públic habilitat a l'efecte per la conselleria
competent en matèria de salut; l’apartat 4 de l’article 3 per
possibilitar la incorporació de la declaració de voluntats
anticipades a la història clínica del pacient; i l’article 4 per
incloure l'obligació dels professionals sanitaris implicats en el
procés de consultar la seva història clínica per comprovar si hi
ha constància de l’atorgament de la declaració de voluntat
anticipada, i actuar conformement amb allò que s’hi hagi
previst.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
Aquesta llei té com a objecte regular l'exercici dels drets de
la persona durant el seu procés de morir, els deures del personal
sanitari que atén aquests pacients, així com les garanties que les
institucions sanitàries estaran obligades a proporcionar respecte
d'aquest procés.
Article 2
Finalitats
Aquesta llei té com a finalitats:
a) Protegir la dignitat de la persona en el seu procés de
morir.
b) Assegurar l'autonomia dels pacients i el respecte a seva
voluntat en el seu procés de morir, incloent la manifestada de
forma anticipada mitjançant la declaració de voluntats
anticipades.
c) Proporcionar una atenció de qualitat als destinataris
d’aquesta llei.
Article 3
Àmbit d'aplicació
La llei s'aplica, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a les persones que es trobin en el seu procés de
morir o que afrontin decisions relacionades amb aquest procés,
el personal implicat en la seva atenció sanitària, així com a
l’àmbit domiciliari i també als centres, serveis i establiments
sanitaris i sociosanitaris, tant públics com privats, i entitats
asseguradores que prestin els seus serveis a les Illes Balears.
Article 4
Principis bàsics
Són principis bàsics que inspiren aquesta llei:
a) La garantia del ple respecte del dret a la plena dignitat de
la persona en el seu procés morir.
b) La promoció de la llibertat, l'autonomia i la voluntat de la
persona, d'acord amb els seus desitjos, preferències, creences o
valors, així com la preservació de la seva intimitat i
confidencialitat.
c) La garantia que el rebuig d'un tractament per voluntat de
la persona, o la seva interrupció, no suposi el menyscabament
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d'una atenció sociosanitària integral i del dret a la plena dignitat
de la persona en el seu procés de morir.
d) La garantia del dret de totes les persones a rebre cures
palAliatives integrals i un adequat tractament del dolor i altres
símptomes en el seu procés de morir.
e) La igualtat efectiva i l'absència de discriminació en l'accés
als serveis sanitaris en el seu procés de morir.
Article 5
Definicions
Als efectes d'aquesta llei, s'entén per:
a) Qualitat de vida: satisfacció individual davant les
condicions objectives de vida des dels valors i les creences
personals.
b) Consentiment informat: d'acord amb el que disposa en
l'article 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica
reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en
matèria d'informació i documentació clínica, «la conformitat
lliure, voluntària i conscient d'un pacient, manifestada en ple ús
de les seves facultats després de rebre la informació adequada,
perquè tingui lloc una actuació que afecta la seva salut ».
c) Cures palAliatives: conjunt coordinat d'intervencions
sanitàries i psicològiques dirigides, des d'un enfocament
integral, a la millora de la qualitat de vida dels pacients i de les
seves famílies, afrontant els problemes associats amb una
malaltia terminal mitjançant la prevenció i l'alleujament del
sofriment, així com la identificació, la valoració i el tractament
del dolor i altres símptomes físics i/o psíquics.
d) Atenció palAliativa: l’assistència activa a persones amb
malaltia avançada, progressiva, incurable i irreversible, amb
l’objectiu d’aconseguir la millor qualitat de vida, tant per al
malalt com per als seus familiars, mitjançant el control dels
símptomes, el suport emocional i l’atenció al patiment.
e) Centre sociosanitari: a efectes d’aquesta llei, és aquell on
es donen cures destinades a aquells malalts, generalment
crònics, que per les seves especials característiques poden
beneficiar-se de l’actuació simultània i sinèrgica dels serveis
sanitaris i socials per augmentar la seva autonomia, palAliar les
seves limitacions o sofriments i facilitar l’atenció professional
i humanitzada en el procés de morir.
f) Declaració de voluntat anticipada: d'acord amb el que
disposa l'article 1 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, és la declaració de voluntat unilateral emesa
lliurement per una persona major d’edat i amb capacitat d’obrar
plena, mitjançant la qual s’indica l’abast de les actuacions
mèdiques o d’altres que siguin procedents, previstes per aquesta
llei, només en els casos en què concorrin circumstàncies que no
li permetin expressar la seva voluntat.
g) Intervenció en l'àmbit de la sanitat: d'acord amb el que
disposa l'article 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, és
«tota actuació realitzada amb fins preventius, diagnòstics,
terapèutics, rehabilitadors o d'investigació».
h) Adequació de mesures terapèutiques: adaptació del
tractament de manera proporcional a la situació del malalt en
situació terminal, segons el pronòstic de quantitat i qualitat de
vida actuals i futures i oferint els mitjans necessaris per a la seva
cura i benestar, que inclou la retirada o no instauració d'una
mesura de suport vital o de qualsevol altra intervenció que,
donat el mal pronòstic de la persona en termes de quantitat i
qualitat de vida futures, només contribueix, a judici dels
professionals sanitaris implicats, a perllongar en el temps una
situació clínica mancada d'expectatives raonables de millora.
i) Mesura de suport vital: intervenció sanitària destinada a
mantenir les constants vitals de la persona, independentment
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que aquesta intervenció actuï o no terapèuticament sobre la
malaltia de base o el procés biològic, que amenaça la seva vida.
j) Metge o metgessa responsable: d'acord amb el que disposa
l'article 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, és «el
professional que té a càrrec seu coordinar la informació i
l'assistència sanitària del pacient o de l'usuari, amb el caràcter
d'interlocutor principal d'aquest en tot allò referent a la seva
atenció i informació durant el procés assistencial, sense
perjudici de les obligacions d'altres professionals que participen
en les actuacions assistencials».
k) Obstinació terapèutica: situació en què una persona, que
es troba en situació terminal o d'agonia i afecta d'una malaltia
greu i irreversible, s’inicien o mantenen mesures de suport vital
o altres intervencions mancades d'utilitat clínica, que únicament
prolonguen la seva vida biològica, sense possibilitats reals de
millora o recuperació, sent, en conseqüència, susceptibles de
limitació.
l) Persones en procés de morir: persones que es troben en
situació terminal o d'agonia.
m) Representant: persona major d'edat i capaç que emet el
consentiment per representació d'una altra, havent estat
designada per a tal funció mitjançant una declaració de voluntat
vital anticipada o, de no existir aquesta, seguint les disposicions
legals vigents en la matèria.
n) Sedació: administració de fàrmacs per a l’alleujament, no
aconseguit amb altres mitjans, d’un sofriment físic i/o
psicològic, mitjançant la disminució suficientment profona de
la consciència d’un malalt.
o) Sedació en l’agonia: sedació utilitzada per reduir la
consciència de forma irreversible quan la persona es troba en
situació terminal o d'agonia, per alleujar adequadament un o
més símptomes refractaris, previ consentiment informat explícit
en els termes establerts a la Llei 41/2002.
p) Símptoma refractari: símptoma que no pot ser
adequadament controlat a pesar dels esforços per trobar un
tractament tolerable dins un termini de temps raonable sense
comprometre la consciència del malalt. La seva determinació ha
d’incloure, si és possible, el consens amb altres membres de
l’equip terapèutic i/o l’assessorament de altres especialistes.
q) Situació d'agonia: fase gradual que precedeix la mort i
que es manifesta clínicament per un deteriorament físic greu,
debilitat extrema, trastorns cognitius i de consciència, dificultat
de relació i d'ingesta, i pronòstic vital de pocs dies.
r) Situació d'incapacitat de fet: situació en la qual les
persones no tenen enteniment i voluntat suficients per governar
la seva vida per si mateixes de manera autònoma.
s) Situació terminal: presència d'una malaltia avançada,
progressiva, incurable i irreversible, sense possibilitats
raonables de resposta al tractament específic, amb un pronòstic
de vida limitat a setmanes o mesos i en la qual poden concórrer
símptomes intensos i canviants, així com un gran impacte
emocional en malalts i familiars, que requereixen una
assistència palAliativa específica.
t) Testament vital: sinònim de declaració de voluntat vital
anticipada.
u) Valors vitals: conjunt de valors i creences d'una persona
que donen sentit al seu projecte de vida i que sustenten les seves
decisions i preferències en els processos de malaltia i mort.

TÍTOL II
DRETS DE LES PERSONES DAVANT EL PROCÉS
DE MORIR
Article 6
Dret a la informació assistencial
1. Les persones que es trobin en el procés de morir o que
afrontin decisions relacionades amb el procés tenen dret a rebre
informació en els termes que estableixen els articles 4 i 5 de la
Llei 41/2002, l’article 11 de la Llei 5/2003, de salut de les Illes
Balears, i l’article 5 de la Llei 1/2006.
2. Quan, malgrat l’explícit oferiment d'informació assistencial
pels professionals sanitaris implicats en l'atenció dels pacients,
aquests rebutgin voluntària i lliurement ser informats, es
respectarà aquesta decisió, fent-los veure la seva transcendència,
i se'ls solAlicitarà que designin una persona que accepti rebre la
informació sens perjudici d’allò que estableix l’article 9 de la
Llei 41/2002, fent constar aquestes circumstàncies a la història
clínica del pacient, sense perjudici de l’obtenció del seu
consentiment previ per la intervenció.
Article 7
Dret a la presa de decisions i al consentiment informat
1. Les persones que es trobin en el procés de morir o que
afrontin decisions relacionades amb el procés tenen dret a
prendre decisions respecte de les intervencions sanitàries que els
afectin.
2. Sense perjudici del que disposa l'article 11, tota intervenció
en aquest àmbit requereix el previ consentiment lliure i
voluntari dels pacients, una vegada que hagin rebut i valorat la
informació que preveu l'article 6.
3. El consentiment serà verbal, per regla general, deixant en tot
cas constància a la història clínica, sens perjudici del que
disposen els articles 12.2 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, i 8.2 de
la Llei 41/2002, de 14 de novembre.
Article 8
Dret al rebuig i a la retirada d'una intervenció
1. Tota persona té dret a rebutjar la intervenció proposada pels
professionals sanitaris, després d'un procés d’informació i
decisió, encara que això pugui posar en perill la seva vida.
Aquest rebuig ha de constar per escrit, signat pel pacient i
deixant clar que ha quedat suficientment informat i que rebutja
el tractament proposat. Si no pot signar, signarà en el seu lloc
una altra persona que actuarà com a testimoni a petició seva,
deixant constància de la seva identificació i del motiu que
impedeix la signatura de la persona que rebutja la intervenció
proposada. Tot això ha de constar per escrit a la història clínica.
2. Igualment, els pacients tenen dret a revocar el consentiment
informat respecte d'una intervenció concreta, cosa que implicarà
necessàriament la interrupció d'aquesta intervenció, encara que
això pugui posar en perill les seves vides, sense perjudici del
que disposa l'article 12.4 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut
de les Illes Balears.
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3. La revocació del consentiment informat haurà de constar per
escrit. Si la persona no pot signar, signarà en seu lloc una altra
persona que actuarà com a testimoni a petició seva, deixant
constància de la seva identificació i del motiu que impedeix la
signatura de qui revoca el seu consentiment informat. Tot això
ha de constar per escrit a la història clínica.
Article 9
Dret a fer la declaració de voluntat anticipada
1. Sense perjudici del que disposa l'article 11.1 de la Llei
41/2002, de 14 de novembre, tota persona té dret a formalitzar
la seva declaració de voluntat anticipada a les condicions
establertes a la Llei 1/2006, de 3 de març, i a la resta de
normativa que sigui d'aplicació.
2. Un cop inscrita en el Registre de Voluntats Anticipades de les
Illes Balears, la declaració de voluntat anticipada s'incorporarà
a la història clínica, en els termes que es determinin per
reglament, que contemplaran, en tot cas, els procediments per
a l'accés a les instruccions prèvies manifestades pels pacients
d'altres comunitats autònomes i que estiguin inscrites en el
Registre nacional d'instruccions prèvies d'acord al que estableix
el Reial Decret 124/2007, de 2 de febrer, pel qual es regula el
Registre nacional d'instruccions prèvies i el corresponent fitxer
automatitzat de dades de caràcter personal.
3. De la mateixa manera, la declaració de voluntat anticipada
inscrita al Registre de Voluntats Anticipades de les Illes Balears
s'incorporarà al Registre nacional d'instruccions prèvies en els
termes establerts pel Reial Decret 124/2007.
4. Quan a la declaració de voluntat anticipada es designi una
persona representant, aquesta actuarà sempre cercant el major
benefici i el respecte a la dignitat de la persona a la qual
representi. En tot cas ha de vetllar perquè, en les situacions
assistencials previstes en la declaració, es compleixin les
instruccions que la persona a la qual representi hagi deixat
establertes.
5. Per a la presa de decisions en les situacions assistencials no
contemplades explícitament en la declaració de voluntat
anticipada, amb la finalitat de presumir la voluntat que tindria
la persona si estigués en aquell moment en situació de capacitat,
qui la representi tindrà en compte els valors o les opcions vitals
recollits en la declaració.
6. La persona interessada podrà determinar les funcions de la
persona representant, que s'hi haurà d'atenir.
Article 10
Drets de les persones en situacions d’incapacitat respecte a
la informació, la presa de decisions i el consentiment
informat
1. Quan la persona que es troba sota atenció sanitària estigui en
situació d'incapacitat de fet, a criteri del o de la seva metge o
metgessa responsable, tant la recepció de la informació, la presa
de decisions, com la prestació del consentiment i, si escau,
l'elecció del domicili per rebre cures palAliatives integrals, a què
es refereix l'article 12.2 següent, es realitzaran, per aquest ordre,
per la persona designada específicament a aquesta finalitat en la
declaració de voluntat anticipada, per la persona designada per
ocupar el càrrec de tutor en el document públic notarial otorgat
per l’article 223 del Codi Civil, pel cònjuge o la cònjuge o
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persona vinculada per una relació d'afectivitat, pels familiars de
grau més pròxim, sense perjudici del que pogués decidir
l'autoritat judicial competent d'acord amb la legislació
processal.
2. En el cas de pacients incapacitats judicialment al que disposa
la sentència judicial d'incapacitació, llevat que en aquesta no hi
hagi prohibició o limitació expressa sobre la recepció
d'informació o la prestació del consentiment informat, situació
en la qual el metge o la metgessa responsable valorarà la seva
capacitat de fet, en la forma establerta a l'article 20 s'aquesta
llei.
3. La situació d'incapacitat no obsta perquè els pacients siguin
informats i participin en el procés de presa de decisions de
manera adequada al seu grau de discerniment.
4. L’exercici dels drets dels pacients que es trobin en situació
d'incapacitat es farà sempre cercant el seu major benefici i el
respecte a la seva dignitat personal. Per a la interpretació de la
voluntat dels pacients es tindran en compte tant els seus desitjos
expressats prèviament, com els que haguessin formulat
presumptament de trobar-se ara en situació de capacitat.
Article 11
Drets dels pacients menors d'edat
1. Tot pacient menor d'edat té dret a rebre informació sobre la
seva malaltia i intervencions sanitàries proposades, de forma
adaptada a la seva capacitat de comprensió. També té dret que
la seva opinió sigui escoltada, sempre que tingui dotze anys
complerts, de conformitat amb el que disposa l'article 9.3.c) de
la Llei 41/2002, de 14 de novembre.
2. Quan els pacients siguin menors d'edat i no siguin capaços
intelAlectualment ni emocionalment d'entendre l'abast de la
intervenció sanitària proposada, l'atorgament del consentiment
informat correspondrà a les persones que siguin els seus
representants legals, de conformitat amb el que disposa l'article
9.3.c) de la Llei 41/2002, de 14 de novembre.
3. Les persones menors emancipades o amb setze anys
complerts, no incapaços ni incapacitats, prestaran per si
mateixes el consentiment, si bé els seus pares o representants
legals seran informats i la seva opinió serà tinguda en compte
per a la presa de la decisió final corresponent, de conformitat
amb el que disposa l'article 9.3.c) de la Llei 41/2002, de 14 de
novembre.
Així mateix, les persones menors emancipades o amb setze
anys complerts tindran dret a revocar el consentiment informat
i a rebutjar la intervenció que els sigui proposada pels
professionals sanitaris, en els termes que preveu l'article 8
d'aquesta llei.
4. En qualsevol cas, el procés d'atenció a les persones menors
d'edat respectarà les necessitats especials d’aquestes i s'ajustarà
al que estableix la normativa vigent.
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Article 12
Dret dels pacients a rebre cures palAliatives integrals i a
l'elecció del domicili per a rebre'ls

concreta, també tenen obligació de facilitar-los informació
clínica en funció del seu grau de responsabilitat i participació en
el procés d'atenció sanitària.

1. Totes les persones en situació terminal o d'agonia tenen dret
a rebre cures palAliatives integrals de qualitat.

3. Els professionals a què es refereixen els apartats 1 i 2 d'aquest
article deixaran constància en la història clínica que aquesta
informació va ser proporcionada als pacients i prou compresa
per aquests i de les decisions preses, inclòs el consentiment a la
sedació palAliativa.

2. Els pacients en situació terminal o d'agonia, si així ho
desitgen, tenen dret que se'ls proporcionin al domicili que
designin en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, les cures palAliatives que necessitin, sempre que no
estiguin contraindicades i siguin possibles.
Article 13
Dret dels pacients al tractament del patiment, el dolor i
altres símptomes
Els pacients tenen dret a rebre l'atenció idònia que previngui
alleugereixi el patiment i el dolor i altres símptomes, en la
mesura que sigui possible, inclosa la sedació si el dolor és
refractari al tractament específic.
Article 14
Dret dels pacients a l'administració de sedació en l’agonia
Els pacients en situació terminal o d'agonia tenen dret a
rebre sedació en l’agonia, quan ho necessitin i estigui indicada.
Article 15
Dret a la intimitat personal i familiar i a la confidencialitat
Els pacients davant el procés de morir tenen dret que es
preservi la seva intimitat personal i familiar i a la protecció de
totes les dades relacionades amb la seva atenció sanitària.
Article 16
Dret a l'acompanyament
En els termes expressats a l'article 23 i sempre que
l'assistència es presti en règim d'internament en un centre
sanitari, els pacients, davant el procés de morir, tenen dret:
a) A disposar, si així ho desitgen, d'acompanyament
familiar, afectiu i social, sempre que sigui compatible amb el
conjunt de mesures sanitàries per oferir una atenció de qualitat
i sense restriccions horàries.
b) A rebre, quan així ho solAlicitin, suport espiritual d'acord
amb les seves conviccions i creences, d’acord amb el previst a
la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa.

TÍTOL III
DEURES DELS PROFESSIONALS SANITARIS QUE
ATENEN A PACIENTS DAVANT EL PROCÉS DE
MORIR
Article 17
Deures respecte a la informació clínica
1. El metge o la metgessa responsable de cada pacient haurà de
garantir el compliment del dret a la informació que estableix
l'article 6 anterior.
2. La resta dels professionals sanitaris que atenguin els pacients
durant el procés assistencial, o els apliquin una intervenció

4. La informació proporcionada i les seves particularitats seran
consensuades per tots els professionals de l’equip que intervé en
el procés assistencial per evitar duplicitats i incoherències.
Article 18
Deures respecte de la presa de decisions clíniques
1. El metge o la metgessa responsable, abans de proposar
qualsevol intervenció sanitària a una persona en el procés de
morir, s'ha d'assegurar que aquesta està clínicament indicada,
elaborant el seu judici clínic al respecte basant-se en l'evidència
científica disponible, en el seu saber professional, en la seva
experiència i en l'estat clínic, la gravetat i el pronòstic de la
persona afectada. En el cas que aquest judici professional
conclogui amb la indicació d'una intervenció sanitària, la
sotmetrà llavors al consentiment lliure i voluntari de la persona,
que podrà acceptar la intervenció proposada, triar lliurement
entre les opcions clíniques disponibles, o rebutjar-la, en els
termes que preveu aquesta llei i la Llei 41/2002, de 14 de
novembre.
2. Tots els professionals sanitaris implicats en l'atenció dels
pacients tenen l'obligació de respectar els seus valors, creences
i preferències en la presa de decisions clíniques, en els termes
que preveu aquesta llei, la Llei 41/2002, de 14 de novembre, la
Llei 1/2006, de 3 de març, i les seves normes de
desenvolupament, i s'abstendran d'imposar criteris d'actuació
basats en les seves pròpies creences i conviccions personals,
morals, religioses o filosòfiques.
Article 19
Deures respecte a la declaració de voluntat anticipada
1. Tots els professionals sanitaris estan obligats a proporcionar,
a les persones que la solAlicitin, informació sobre el dret a
formular la declaració de voluntat anticipada.
2. En cas que els pacients es trobin en situació d'incapacitat de
fet, els professionals procediran, d'acord amb el que preveu
l'article 4.2 de la Llei 1/2006, de 3 de març.
3. Els professionals sanitaris tenen obligació de respectar els
valors i les instruccions continguts en la declaració de voluntat
anticipada, en els termes que preveu aquesta llei, la Llei
41/2002, de 14 de novembre, la Llei 1/2006, de 3 de març, i les
seves normes de desenvolupament.
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Article 20
Deures respecte a les persones que puguin trobar-se en
situació d'incapacitat de fet
1. El metge o la metgessa responsable és qui ha de valorar si la
persona que es troba sota atenció mèdica pogués trobar-se en
una situació d'incapacitat de fet que li impedís decidir per si
mateixa.
Tal valoració ha de constar adequadament a la història
clínica. Per determinar la situació d'incapacitat de fet
s'avaluaran, entre altres factors que s'estimin clínicament
convenients, els següents:
a) Si té dificultats per comprendre la informació que se li
subministra.
b) Si reté defectuosament aquesta informació durant el
procés de presa de decisions.
c) Si no utilitza la informació de forma lògica durant el
procés de presa de decisions.
d) Si falla en l'apreciació de les possibles conseqüències de
les diferents alternatives.
e) Si no aconsegueix prendre finalment una decisió o
comunicar-la.
2. Per a la valoració d'aquests criteris s’haurà de comptar amb
l'opinió dels professionals implicats directament en l'atenció
dels pacients. Així mateix, es tindrà en compte la família i
persona vinculada per una relació d’afectivitat, a fi de conèixer
la seva opinió.
3. Un cop establerta la situació d'incapacitat de fet, el metge o
la metgessa responsable haurà de fer constar a la història clínica
les dades de qui hagi d'actuar per la persona en situació
d'incapacitat, d'acord amb el que preveu l'article 10.1 d'aquesta
llei.
Article 21
Deures respecte a l’adequació de mesures terapèutiques
1. El metge o la metgessa responsable de cada pacient, en
l'exercici d'una bona pràctica clínica, adequarà l'esforç
terapèutic, quan la situació clínica ho aconselli, evitant
l'obstinació terapèutica. La justificació de la limitació haurà de
constar a la història clínica.
2. Aquesta limitació es durà a terme tenint en compte el criteri
professional de l’ infermer o la infermera responsable de les
cures i requerirà l'opinió coincident amb la del metge o la
metgessa responsable d'almenys un altre metge o metgessa de
què participin en la seva atenció sanitària. La identitat d'aquests
professionals i la seva opinió serà registrada a la història clínica.
3. En qualsevol cas, el metge o la metgessa responsable, així
com els altres professionals sanitaris que atenguin els pacients,
estan obligats a oferir aquelles intervencions sanitàries
necessàries per garantir la seva adequada cura i confort.
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TÍTOL IV
GARANTIES QUE PROPORCIONARAN LES
INSTITUCIONS SANITÀRIES O
SOCIOSANITÀRIES
Article 22
Garantia dels drets dels pacients
1. L'administració sanitària, així com les institucions recollides
a l'article 3, han de garantir, en l'àmbit de les seves respectives
competències, l'exercici dels drets establerts en el títol II
d'aquesta llei.
2. Les institucions sanitàries i sociosanitàries responsables de
l'atenció directa als pacients hauran d'arbitrar els mitjans perquè
els drets d'aquests no es vegin minvats en cap cas o eventualitat,
inclosa la negativa o l'absència del professional o la
professional, així com qualsevol altra causa sobrevinguda.
3. Les institucions sanitàries i sociosanitàries garantiran la
formació dels equips professionals amb la finalitat que els seus
integrants estiguin en condicions de fer efectius els drets dels
pacients reconeguts en aquesta llei.
Article 23
Acompanyament dels pacients
1. Els centres i les institucions sanitàries i sociosanitàries
facilitaran al ciutadà o a la ciutadana en procés de morir
l'acompanyament familiar i de la persona vinculada per una
relació d’afectivitat, compatibilitzant-lo amb el conjunt de
mesures sanitàries necessàries per oferir una atenció de qualitat
als pacients.
2. Els centres i les institucions sanitàries i sociosanitàries
facilitaran, a petició dels pacients, de les persones que siguin els
seus representants o dels seus familiars, l'accés d'aquelles
persones que els puguin proporcionar suport espiritual,
conforme amb les seves conviccions i creences, procurant, en
tot cas, que no interfereixin amb les actuacions de l'equip
sanitari.
Article 24
Suport a la família i persones cuidadores
1. Els centres i les institucions sanitàries i sociosanitàries
donaran suport emocional i social i assistència a les persones
cuidadores i a les famílies de pacients en procés de morir, tant
en el seu domicili, com en els centres sanitaris.
2. Els centres i les institucions sanitàries i sociosanitàries
prestaran una atenció en el dol a la família i a les persones
cuidadores i promouran mesures per a l'acceptació de la pèrdua
d'un ésser estimat i la prevenció del dol complicat.
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Article 25
Assessorament en cures palAliatives
Es garantirà als pacients en procés de morir informació
sobre el seu estat de salut i sobre els objectius de les cures
palAliatives que rebran durant el seu procés, d’ acord amb les
seves necessitats i preferències.
Article 26
Estada en habitació individual per a persones en situació
terminal
1. Els centres i les institucions sanitàries garantiran als pacients
en situació terminal, que hagin de ser atesos en règim
d'hospitalització, una habitació individual durant la seva estada,
amb el nivell de confort i intimitat que requereix el seu estat de
salut.
2. Així mateix, aquests pacients poden estar acompanyats
permanentment per una persona familiar o propera.
Article 27
Promoció del voluntariat
Les institucions de les Illes Balears promouran la
participació del voluntariat en l’acompanyament del pacient,
dels seus familiars o les persones properes, en el procés de
morir.
L'acompanyament només es farà si la persona o els seus
representants hi donen consentiment.
L'acompanyament del voluntariat es podrà donar en els
centres sanitaris, sociosanitaris i/o en els domicilis de les
persones afectades en situació del procés de morir.
Article 28
Comitès d'Ètica Assistencial
1. Tots els centres sanitaris i sociosanitaris o les institucions
disposaran o, si s'escau, estaran vinculats a un Comitè d'Ètica
Assistencial de les Illes Balears. Aquests són òrgans consultius
i interdisciplinaris amb funcions d'assessorament en els casos de
decisions clíniques que plantegen conflictes ètics, que seran
acreditats per la conselleria competent en matèria de salut. Els
informes o dictàmens emesos pel Comitè d'Ètica Assistencial en
cap cas no substituiran les decisions que hagin d'adoptar els
professionals sanitaris. També impulsaran la formació en
bioètica dels professionals sanitaris.
2. En els casos de discrepància entre els professionals sanitaris
i els pacients o, si s'escau, amb els que exerceixin els seus drets,
o entre aquests i les institucions sanitàries, en relació amb
l'atenció sanitària prestada en el procés de morir, que no s'hagin
pogut resoldre mitjançant acord entre les parts, se solAlicitarà
assessorament al Comitè de Ètica Assistencial corresponent, que
podrà proposar alternatives o solucions ètiques a aquelles
decisions clíniques controvertides.
3. Les persones integrants dels Comitès d'Ètica Assistencial
estaran obligades a guardar secret sobre el contingut de les
seves deliberacions i a protegir la confidencialitat de les dades
personals que, sobre professionals sanitaris, pacients, familiars
i persones pròximes, hagin pogut conèixer en seva condició de
membres del Comitè.

4. La composició, el funcionament i els procediments
d’acreditació dels Comitès s'establiran reglamentàriament.
TÍTOL V
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 29
Disposicions generals
1. Sense perjudici del que preveu la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, i la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears, les infraccions previstes en aquesta llei i les
especificacions que la desenvolupin en l’exercici de la potestat
reglamentària seran objecte de sanció administrativa, prèvia
instrucció de l'oportú expedient, sense perjudici de les
responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que puguin
concórrer.
2. De conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, no es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats,
penalment o administrativament, en els casos en què s'apreciï
identitat de subjecte, fet i fonament.
3. Són subjectes responsables de les infraccions, en la matèria
regulada per aquesta llei, les persones físiques o jurídiques que,
per acció o omissió, haguessin participat en aquelles hagi hagut
dol, culpa o negligència.
Article 30
Infraccions lleus
Es tipifica com a infracció lleu d’incompliment de qualsevol
obligació o la vulneració de qualsevol prohibició de les que
preveu aquesta llei, sempre que no sigui procedent la seva
qualificació com a infracció greu o molt greu.
Article 31
Infraccions greus
1. Es tipifiquen com a infraccions greus les següents:
a) L’ incompliment de les normes relatives a l'emplenament
de les dades clíniques.
b) L’impediment de l'acompanyament en el procés de morir,
llevat que hi hagi circumstàncies clíniques que així ho
justifiquin.
2. Les infraccions tipificades com a lleus podran qualificar-se de
greus, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
a) Lesivitat del fet.
b) Quantia de l'eventual benefici obtingut.
c) Gravetat de l'alteració sanitària i social produïda.
d) Grau d'intencionalitat.
Article 32
Infraccions molt greus
1. Es tipifiquen com a infraccions molt greus les següents:
a) L'obstacle o l'impediment als ciutadans del gaudi de
qualsevol dels drets expressats en el títol II d'aquesta llei.
b) L'actuació que suposi incompliment dels deures que
estableix el títol III d'aquesta llei.
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2. Les infraccions tipificades com a greus podran qualificar-se
de molt greus quan es doni alguna de les circumstàncies que
preveu l'apartat 2 de l'article anterior, llevat que aquesta
concurrència hagi determinat la seva tipificació com greu.
Article 33
Sancions
1. Les infraccions previstes en aquesta llei seran objecte de les
sancions administratives previstes en l'article 36 de la Llei
14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.
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Disposició transitòria única
Consulta al Registre de Voluntats Anticipades
No obstant el que preveu l'article 4.2 de la Llei 1/2006, de 3
de març, fins que el contingut de la declaració de voluntat
anticipada s'incorpori a la història clínica, d'acord al que preveu
l'article 9.2 d'aquesta llei, els professionals sanitaris
responsables dels pacients que es trobin en el procés de morir
estaran obligats a consultar el Registre de Voluntats
Anticipades.
Disposició derogatòria

2. No obstant el que disposa a l'apartat anterior, si les
esmentades infraccions són comeses per personal estatutari del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balers, se sancionaran
conformement amb que preveu el capítol XII de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut, referent al règim disciplinari, d'acord amb
l'habilitació continguda a l'article 73 de l’esmentat
estatut.
3. Sense perjudici de la sanció econòmica que pogués
correspondre, en els supòsits d'infraccions molt greus, es podrà
acordar pel Consell de Govern la revocació de l'autorització
concedida per a l'activitat en centres i establiments sanitaris.
Article 34
Competència
L'exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans
de la conselleria competent en matèria de salut, en els termes
que es determinin reglamentàriament, sense perjudici de la
competència atribuïda al Consell de Govern per l'apartat 3 de
l'article anterior.
Disposició addicional primera
Avaluació de la llei
La Conselleria de Salut elaborarà, en el termini d'un any, un
estudi sobre com moren els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, que s'actualitzarà periòdicament per tal de permetre
avaluar amb regularitat l'aplicació i els efectes d'aquesta llei.
Disposició addicional segona
Difusió de la llei
La Conselleria de Salut habilitarà els mecanismes oportuns
per donar la màxima difusió a aquesta llei entre els
professionals i la ciutadania en general.
Disposició addicional tercera
Cures palAliatives
L'administració pública sanitària, per al millor compliment
del que estableix aquesta llei en relació amb la prestació de
cures palAliatives, procurarà una formació específica d'alta
qualitat als seus professionals en el seu àmbit i promourà les
mesures necessàries per disposar en el Sistema Sanitari Públic
de les Illes Balears del nombre i la dotació adequats d'unitats de
cures palAliatives i equips de suport.

Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang
que contravinguin aquesta llei.
Disposició final primera
Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears
1. L’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears, queda modificat amb la redacció
següent:
“2. Com a regla general, el consentiment es manifesta
verbalment. El consentiment s’ha de manifestar per escrit en
els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments
diagnòstics invasius i, en general, quan es duen a terme
procediments que suposin riscs i inconvenients notoris i
previsibles susceptibles de repercutir en la salut del pacient.”
2. L’apartat 5 de l’article 12 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears, queda modificat amb la redacció
següent:
“5. En el cas d’incapacitat del pacient per prendre decisions,
el dret sobre qualsevol tipus d’intervenció que afecti la seva
salut correspondrà als representants legals que determini la
sentència d’incapacitat. En el cas d’inexistència de
declaració judicial, correspondrà als seus familiars, a la seva
parella i, subsidiàriament, a les persones properes a ell. La
situació d'incapacitat no obsta perquè els pacients siguin
informats i participin en el procés de presa de decisions de
manera adequada al seu grau de discerniment.”
3. L’apartat 6 de l’article 12 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears, queda modificat amb la redacció
següent:
“6. Pel que fa als menors d’edat, sempre que no estiguin
emancipats o tenguin setze anys complerts, el dret a decidir
correspondrà als pares, tutors o curadors que n'ostentin la
representació legal. L’opinió del menor serà presa en
consideració en funció de la seva edat i el seu grau de
maduresa, d’acord amb el que estableixen les lleis civils.
Quan hi hagi disparitat de criteris entre els representants
legals del menor i la institució sanitària, la darrera
autorització se sotmetrà a l’autoritat judicial.”
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Disposició final segona
Modificació de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades
1. L’article 1 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, queda modificat amb la redacció següent:
“A efectes d’aquesta llei, les voluntats anticipades
consisteixen en una declaració de voluntat unilateral emesa
lliurement per una persona major d’edat i amb capacitat
d’obrar plena, menors d’edat emancipats o amb 16 anys
complerts, mitjançant la qual s’indica l’abast de les
actuacions mèdiques o d’altres que siguin procedents,
previstes per aquesta llei, només en els casos en què
concorrin circumstàncies que no li permetin expressar la
seva voluntat.”
2. L’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de
voluntats anticipades, queda modificat amb la redacció següent:
“2. El document de voluntats anticipades ha de portar el
nom i els llinatges, el número del DNI o d’un document
d’identitat equivalent i la signatura de l’atorgant, així com
el lloc i la data de l’atorgament. Aquest document es pot
formalitzar:
a) Davant notari.
b) Davant personal funcionari públic habilitat a l'efecte
per la conselleria competent en matèria de salut.
c) Davant la persona encarregada del Registre de
voluntats anticipades.
d) Davant tres testimonis.
El personal funcionari públic a què es refereix la lletra b)
anterior procedirà a la constatació de la personalitat i la
capacitat de la persona autora de la declaració, així com a la
verificació dels requisits formals determinants de la validesa
de la declaració, que es preveuen en aquesta llei.
Els testimonis a què es refereix la lletra d) anterior han
de ser majors d’edat amb capacitat d’obrar plena i han de
conèixer l’atorgant.”
3. L’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de
voluntats anticipades, queda modificat amb la redacció següent:
“4. Aquest document s’ha d’inscriure en el Registre de
voluntats anticipades i, en el seu cas, en el Registre de
donants d’òrgans, i s’ha d’incorporar la història clínica de
l’interessat. La inscripció en el Registre s’ha d’efectuar a
petició de l’atorgant, d’un dels testimonis, amb el seu
consentiment, que es presumeix excepte en cas d’indicació
contrària, o del notari, en cas d’haver-se atorgat el document
notarialment. En qualsevol dels casos, la inscripció s’ha de
solAlicitar en la forma, els terminis i els requisits que
s’estableixin reglamentàriament.”
4. L’article 4 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, queda modificat amb la redacció següent:
“1. Són destinataris de les voluntats anticipades els
hospitals, les clíniques, els centres de salut, els dispensaris,
els metges o les metgesses o altres persones o organismes
als quals correspongui complir la voluntat anticipada que es
manifesta.
2. Quan es presti atenció sanitària a una persona que es trobi
en una situació que li impedeixi prendre decisions per si

mateixa, en els termes prevists en aquesta llei, els
professionals sanitaris implicats en el procés hauran de
consultar la seva història clínica per comprovar si hi ha
constància de l’atorgament de la declaració de voluntat
anticipada, i actuar conformement amb allò que s’hi hagi
previst."
Disposició final tercera
Comitès d'Ètica Assistencial
El Consell de Govern ha de dictar el decret regulador dels
Comitès d'Ètica Assistencial en el termini màxim d’un any des
de l'entrada en vigor d’aquesta llei.
Disposició final quarta
Desenvolupament reglamentari i compliment dels objectius
El Consell de Govern desenvoluparà reglamentàriament
aquesta llei, en el termini màxim d’un anys des de l’entrada en
vigor.
La Conselleria de Salut vetllarà pel desplegament de la llei
en el termini establert i pel compliment dels objectius definits
a l'Estratègia de cures palAliatives de les Illes Balears,
2009-2014.
Disposició final cinquena
Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor als tres mesos de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 6 de febrer de 2015.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Francesca L. Armengol i Socías.
Pel Grup Parlamentari Popular:
Margalida Cabrer i González.
Pel Grup Parlamentari MÉS:
Gabriel Barceló i Milta.
Diputats no adscrits:
Margalida Font i Aguiló.
Antoni Pastor i Cabrer.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, havent estat aprovada pel Ple de la
cambra, en sessió de dia 10 de febrer de 2015, l'esmena a la
totalitat amb text alternatiu RGE núm. 156/15, del Grup
Parlamentari Popular, a la Proposició de llei RGE núm.
3837/14, de transparència, bona administració i del bon
govern, del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb
l'article 120.5 del Reglament del Parlament, acorda de
traslladar-la a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals i que se n'obri un termini de presentació d'esmenes
de 8 dies (només a l'articulat).

Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Títol III. El bon govern

C)

Capítol I. Objecte i àmbit d’actuació
Article 29. Àmbit d’aplicació
Article 30. Alts càrrecs de l’Administració autonòmica i del
sector públic instrumental autonòmic.
Capítol II. Principis del Bon Govern
Article 31. Principis de conducta.
Article 32. El Govern en funcions.
Article 33. Infraccions en matèria de bon govern
Capítol III. Conflictes d’interessos i règim d’incompatibilitats
Secció 1a. Conflicte d’Interessos
Article 34. Concepte
Article 35. Òrgan de control.
Article 36. Informació al Parlament.
Secció 2a. Règim d’incompatibilitats
Article 37. Incompatibilitats i dedicació exclusiva al
càrrec públic.
Article 38. Deure d’abstenció i inhibició.
Article 39. Compatibilitat amb l’exercici d’activitats
privades.
Article 40. Compatibilitat amb l’exercici d’activitats
públiques.
Article 41. Limitacions a l’exercici d’activitats amb
posterioritat al cessament.
Article 42. Declaracions d’incompatibilitats, interessos,
activitats, béns i drets patrimonials.
Article 43. Registre d’Interessos i activitats, béns i drets
patrimonials.
Article 44. Obligacions del personal del Registre.
Article 45. Infraccions en matèria d’incompatibilitats.
Capítol IV. Organització i procediment sancionador
Article 46 . Oficina de bon govern, conflicte d’interessos i
règim d’incompatibilitats.
Article 47. Procediment sancionador.
Article 48. Actuacions prèvies al procediment sancionador.
Article 49. Fases del procediment sancionador.
Article 50. Sancions.
Article 51. Prescripció d’infraccions i sancions.
Article 52. Altres incompatibilitats.

D'acord amb el que preveu l'article 131.6 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent esmena a la totalitat amb text alternatiu a la
Proposició de llei RGE núm. 3837/14, de transparència, bona
administració i del bon govern de les Illes Balears.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE BONA ADMINISTRACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
ÍNDEX
Títol preliminar. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació
Article 3. Principis generals
Títol I. La bona administració
Capítol I. Informació, administració electrònica i simplificació
Secció 1a. Dret d’accés a la informació
Article 4. Informació a la ciutadania
Article 5. Informació pública
Article 6. Dret d’accés a la informació pública i límits
del dret d’accés.
Article 7. Accés als expedients administratius, arxius i
registres.
Secció 2a. Administració electrònica
Article 8. Dret de la ciutadania a la utilització dels
mitjans electrònics.
Article 9. Registre, expedient i arxius electrònics
Article 10. Transmissió de dades, interoperabilitat,
cooperació i colAlaboració administrativa.
Secció 3a. Simplificació administrativa
Article 11.Revisió i simplificació normativa
Article 12. Inventari i simplificació de procediments.
Article 13. Gestió i millora dels processos.
Article 14. Aportacions documentals.
Capítol II. Gestió de la qualitat dels serveis públics
Article 15.Sistema de gestió de la qualitat.
Article16.Corresponsabilitat i participació interna del
funcionariat. Grups d’innovació i millora de la gestió.
Article 17. Coordinació i cooperació interinstitucional.
Article 18. Reconeixements a organitzacions.
Article 19. Incentius al funcionariat per la millora, la
iniciativa i el rendiment.
Títol II. Govern obert, transparència i participació ciutadana
Article 20. Govern obert.
Article 21. Obertura de dades.
Article 22. Concepte i abast de transparència.
Article 23. Portal de transparència i publicitat activa.
Article 24. Contractació pública.
Article 25. Gestió de serveis públics.
Article 26. Convenis de colAlaboració.
Article 27. Règim d’ajuts i subvencions.
Article 28. Participació ciutadana.

Títol IV. Planificació i avaluació
Capítol I. Planificació estratègica, comunicació i participació.
Article 53. La planificació estratègica.
Article 54.La comunicació de l’estratègia de govern per a la
legislatura.
Article 55.Participació de la ciutadania en el control del Pla
de Govern.
Article 56. L’avaluació del Pla de Govern.
Capítol II. Avaluació de serveis i polítiques públiques
Article 57. Obligatorietat de l’avaluació de serveis i
polítiques públiques
Article 58. Pla d’avaluació.
Article 59. Avaluació d’organitzacions i serveis
Disposició Addicional. Integració dels Registres d’Interessos i
activitats i del registre de patrimoni.
Disposició transitòria. Vigència de disposicions.
Disposició derogatòria. Normes que es deroguen.
Disposició final primera. Modificació del Decret 6/2013, de 2
de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen
les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
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Disposició final segona. Modificació de la Llei 4/2004, de 2
d’abril, de la Sindicatura de Comptes.
Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.
Disposició final quarta. Entrada en vigor.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les noves exigències socials respecte del paper, la dimensió
i l’estructura de l’Administració pública reclamen un canvi per
configurar un nou sistema de relació amb la ciutadania, basat en
l’accessibilitat i la transparència, que possibiliti un major
coneixement i participació en els assumptes públics. D’altra
banda, el model d’Administració que es basa en el compliment
estricte de la llei i la imparcialitat, està canviant cap a un nou
concepte d’administració, més adaptat a les exigències socials,
que, a aquests principis, afegeix l’objectiu de proporcionar als
ciutadans serveis de qualitat amb la màxima eficiència i
eficàcia.
La Carta de drets fonamentals de la Unió Europea,
proclamada en la cimera de Niça de 7 desembre de 2000,
reconeix el dret de la ciutadania a la bona administració.
Aquest dret inclou el dret a ser escoltada i a accedir a la
informació i als expedients administratius.
El principi d’eficàcia de les administracions públiques es
deriva de l’article 103 de la Constitució. Així mateix, l’article
14 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix el dret
de la ciutadania a una bona administració i a l’accés als arxius
i registres administratius.
El dret a la participació de la ciutadania en els assumptes
públics, tant de forma individual com colAlectiva, es recull a
l’article 15 de l’Estatut d’autonomia de forma expressa.
Per la seva part, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, recull el dret de la ciutadania a la qualitat dels
serveis públics i, a que la prestació dels serveis públics es
realitzi d’acord amb aquests nivells de qualitat.
A més, disposa com a obligació del Govern de les Illes
Balears l’adopció d’un sistema d’avaluació de la qualitat dels
serveis públics, per a l’autoavaluació de l’activitat de
l’Administració.
Aquesta nova dimensió de l’Administració es presenta
actualment dins un context econòmic que fa necessari contenir
la despesa pública i, per tant, optimitzar els recursos,
simplificar els procediments i compartir serveis i estratègies per
evitar duplicitats i contribuir a l’eficiència global del sistema
administratiu.
Dins d’aquest context, la planificació, l’avaluació i la
participació es presenten com a garantia del dret al bon govern
i a la bona administració. Per aconseguir la interacció amb la
ciutadania, l’Administració ha de garantir el dret a la informació
i possibilitar la conformació d’una opinió documentada i certa
sobre els assumptes públics.

La transparència permet a la ciutadania conèixer les
activitats del Govern i de l’Administració la qual cosa afavoreix
una millor fiscalització pública i la regeneració i l’enfortiment
de les institucions democràtiques. La consecució d’aquesta
formació i informació ha de propiciar una ciutadania que
presenti propostes de millora de les organitzacions i que
colAlabori en els processos de elaboració normativa i en la
planificació de les actuacions i avaluacions de les polítiques
públiques.
Un altre aspecte a tenir en compte és l’exigència social de
regeneració democràtica, basada en una acció política i de
govern lliures d’altres interessos que no siguin els inherents al
servei públic.
El Codi del bon govern dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de l’Administració General de l’Estat, aprovat per
l’Ordre APU/516/2005, de 3 de març, estableix un sèrie de
principis ètics i d’actuació dins un marc en el qual la
transparència, la integritat i la responsabilitat dels gestors
públics es configuren com a garantia del bon govern.
L’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, estableix, per la seva part, el codi de conducta dels
empleats públics, amb una regulació dels deures fonamentada
en principis ètics i normes de comportament.
En aquesta línia, es situen també el “Codi europeu de
conducta per a la integritat política dels representants locals i
regionals electes”, del Consell Europeu i, en el nostre àmbit
més proper, el “Codi de bon govern local de 2009” de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Com a precedent immediat, la llei estatal 19/2013 de
Transparència, accés a la informació pública i bon govern
estableix el codi ètic i les obligacions de bon govern que han de
respectar els responsables públics i les conseqüències jurídiques
que en comportaria l’ incompliment.
Tots aquest precedents informen la redacció d’aquesta llei
que, en establir la simplificació com a eix fonamental del text,
incorpora la matèria d’incompatibilitats i de conflicte
d’interessos als principis del bon govern.
Els fonaments de la llei 2/1996, de 19 de novembre
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, es poden
considerar vigents. Cal, però, fer una revisió per incorporar a
aquesta regulació, les noves exigències de la ciutadania i del
context econòmic i social actuals, establint la incompatibilitat
absoluta de l’exercici del càrrec públic amb qualsevol altra
activitat pública o privada, amb un mínim d’excepcions basades
en la garantia dels drets fonamentals, per assegurar la plena
dedicació a les funcions públiques.
Així, aquesta llei incorpora com a principi de bon govern el
compliment de les obligacions d’incompatibilitats i conflicte
d’interessos juntament amb la resta d’obligacions de bon govern
i estableix les mesures correctores per garantir la eficàcia de la
norma.
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Estructura de la llei
Aquesta llei es concreta en un títol preliminar i quatre títols
més, desenvolupats en cinquanta-nou articles, una disposició
addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria
i quatre disposicions finals.
El títol preliminar estableix, en tres articles, l’objecte,
l’àmbit subjectiu d’aplicació i els principis generals que
informen la Llei.
L’àmbit d’actuació es restringeix als membres del Govern
i els alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma,
en respectar la capacitat d’autoregulació de la resta
d’administracions públiques, i n’estableix la subjecció tant als
principis de bon govern com al règim d’incompatibilitats.
El títol I de la bona administració, regula en dos capítols, la
garantia del dret a la informació, l’administració electrònica, la
simplificació administrativa i la gestió de la qualitat dels serveis
públics. El dret a la informació pública es contempla des de
l’obligació de l’Administració a comunicar a la ciutadania, dins
del context, els límits i les condicions establertes per la
legislació, tota la informació pública, la qual es defineix com
“tots els documents i continguts que, en qualsevol modalitat de
suport, tant en paper com electrònic que estiguin en possessió
de qualsevol dels subjectes compresos en l’àmbit subjectiu
d’aplicació d’aquesta llei i que hagin estat adquirits o elaborats
en l’exercici de les seves funcions”.
El títol II articula els principis del govern obert, la
transparència i la participació ciutadana, sota la idea de que un
nivell alt de transparència conforma en la opinió pública la
concepció de la legitimitat de l’Administració democràtica i que
aquesta transparència allunya els prejudicis sobre la corrupció
generalitzada, l’arbitrarietat i els clientelismes i els favoritismes.
El títol III enumera els principis de bon govern, les
obligacions dels membres del govern i de la resta d’alts càrrecs
respecte d’aquests principis, les incompatibilitats i els conflictes
d’interessos, tipifica les infraccions i estableix el procediment
sancionador respecte de ambdós tipus de responsabilitats. A més
crea l’Oficina de bon govern, conflictes d'interessos i règim
d'incompatibilitats i el registre d'Interessos i activitats, béns i
drets patrimonials, depenent de la Conselleria de Presidència,
com a competent i responsable d’ aplicar el règim
d'incompatibilitats i de compliment de les obligacions de bon
govern imposades als membres del Govern i la resta d’alts
càrrecs en la present llei.
El títol IV estableix l’obligació de dissenyar, comunicar i
avaluar el pla de Govern i d’implantar l’avaluació
d’organitzacions, serveis i de polítiques públiques.
Cada vegada més, la ciutadania exigeix el coneixement i control
de les accions de govern, de l’acompliment de les promeses
electorals i, fonamentalment, del programa de govern que
desenvoluparà l’executiu resultant del procés electoral.
Aquesta exigència ha donat com a resultat la idea de que el
Programa de Govern, reflectit en un Pla de Govern per a la
legislatura, es configura com a una espècie de “contracte” entre
el Govern i la ciutadania: El Govern es compromet a impulsar
i establir una sèrie d’actuacions polítiques per donar resposta a
les necessitats socials i executar les mesures necessàries perquè
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la ciutadania pugui incorporar-hi els seus suggeriments i
comprovar el grau de compliment dels compromisos.
En aquesta línia d’actuació, les avaluacions es plantegen
com a mecanisme de comprovació de la correcció de les
intervencions públiques i del grau d’acceptació de la ciutadania
respecte de les accions de govern.
La transparència i, fonamentalment, l’avaluació de les
polítiques públiques no poden, per tant, ser una opció, sinó una
obligació positivament definida, del Govern. Aquest és l’esperit
d’aquest títol que estableix l’obligació de publicar i d’avaluar el
Pla de Govern, la resta d’intervencions públiques i la qualitat de
les organitzacions de l’administració autonómica.
Un altre aspecte a tenir en compte es el relatiu a la
necessària contenció de la despesa pública. Aquesta llei es
planteja sota la condició de no generar més despesa pública,
reutilitzant i adaptant els recursos existents en l’actualitat,
cercant la colAlaboració amb la resta d’administracions
públiques per abordar projectes en comú i assolint millores en
el reconeixement i els premis als treballadors públics per
aconseguir uns millors resultats. En aquesta línia es planteja
també i de manera absoluta, l’obligació del no creixement del
nombre de conselleries, i organismes, ni dels alts càrrecs públics
i, fent de la necessitat virtut , reordenar, redefinir i reestructurar
els departaments i serveis perquè puguin assumir la consecució
dels objectius de millora de l’acció de govern i de qualitat de
l’administració que es plantegen.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte establir les condicions perquè el
Govern, l’Administració de la comunitat autònoma i els ens del
sector públic instrumental que en depenen, actuïn de
conformitat amb els principis i valors de la bona administració
i del bon govern i la transparència de l’activitat pública, així
com establir les obligacions que han de complir els responsables
públics i les conseqüències que en comportarà l’incompliment.
Article 2
Àmbit subjectiu d’aplicació
1. Aquesta llei és aplicable al Govern de les Illes Balears, a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
als ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i als òrgans i institucions estatutaris de les
Illes Balears.
2. Integren el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears els ens que s’esmenten a
continuació, sempre que estiguin sota la dependència de
l’Administració de la comunitat autònoma o hi estiguin
vinculats: els organismes autònoms, les entitats públiques
empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions
del sector públic i els consorcis.
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3. Les persones físiques o jurídiques privades que gestionin
serveis públics mitjançant qualsevol de les modalitats de gestió
de serveis públics previstes en dret, s’han d’ajustar al contingut
d’aquesta llei pel que els sigui d’aplicació.
Article 3
Principis generals
Són principis que informen la bona administració i el bon
govern:
a) Orientació a la ciutadania: Els servidors i les servidores
públics han d’actuar en l’exercici de les seves funcions amb
voluntat de servei a la societat i han de perseguir sempre l’
interès general. Així mateix, han de mantenir la imparcialitat i
l’equitat en el tracte, el servei i l’administració dels interessos
de la ciutadania.
b) Participació ciutadana: l’administració ha de promoure la
participació de la ciutadania en el disseny i la gestió de les
polítiques públiques i dels serveis que presta i ha de facilitar els
recursos necessaris per fer-la efectiva.
c) Informació administrativa: la ciutadania té dret a rebre
informació suficient dels assumptes que siguin del seu interès,
d’una manera accessible, comprensible i transparent. Els
ciutadans i les ciutadanes tenen dret a accedir als registres i a fer
tràmits i rebre informació per mitjans electrònics.
d) Transparència: l’exercici de la gestió pública ha
d’incloure la transparència, tant en l’adopció de decisions com
en el desenvolupament de l’activitat pública.
e) Eficàcia i eficiència: l’administració autonòmica ha de
vetllar per l’eficàcia i l’eficiència en tots els seus actes.
f) Qualitat normativa: la millora del marc regulador, o
qualitat normativa, és essencial per complir amb els
compromisos europeus i fer més fàcil el desenvolupament de
les actuacions empresarials i ciutadanes.
g) Simplicitat i comprensió: l’Administració de la comunitat
autònoma ha d’utilitzar les tècniques i els mètodes que permetin
la simplificació de tràmits, l’eliminació de procediments
innecessaris i la disminució dels temps de resposta.
Les normes i els procediments administratius han de ser
clars i comprensibles per a la ciutadania. Amés, els mitjans
públics d’informació dels serveis han d’utilitzar un llenguatge
accessible.
h) Només s'han d'exigir aquells documents imprescindibles
per a la resolució dels procediments i sempre que no obrin ja en
poder de l'administració autonòmica o que aquesta les pugui
obtenir per mitjans electrònics d'altres administracions.
i) Gestió del coneixement: les capacitats dels empleats i les
empleades públics s’han d’actualitzar de manera permanent
mitjançant la formació, la qual ha d’establir una manera
d’actuar unívoca i contribuir a l’augment del capital intelAlectual
i organitzacional, com a element essencial per aconseguir
l’objectiu de la prestació de serveis públics d’alta qualitat.
j) Qualitat dels serveis i millora contínua: la qualitat dels
serveis públics i de les organitzacions que els presten, com
també la qualitat de l’acció de govern i els seus efectes, es
conceben com un dret de la ciutadania.
k) Integritat: els governs han d’assegurar un alt nivell de
bones pràctiques i tractar d’impedir les males pràctiques
mitjançant polítiques, mesures i infraestructures que garanteixin
la integritat en la seva acció i iniciatives.
l) Governança: els servidors i les servidores públics han de
vetllar per l’enfortiment i el foment de la governança, entesa
com les normes, els processos i els comportaments que afecten
la qualitat de l’exercici del poder o hi influeixen, basats en els
principis d’obertura, de participació, de responsabilitat,

d’eficàcia i de coherència. La governança es basa en una nova
forma d’entendre la interacció de les instàncies públiques
tradicionals, els entorns cívics i econòmics i la ciutadania. S’ha
de perseguir la coordinació i la cooperació entre les diferents
administracions públiques i a l’interior de cadascuna, per fer
possible el desenvolupament d’un ‘govern multinivell’.
m) Responsabilitat i rendició de comptes: el Govern i
l’administració pública han d’assumir en tot moment les
responsabilitats de les decisions i actuacions pròpies i dels
organismes que dirigeixen. Igualment, han de promocionar i
impulsar la cultura de l’avaluació i l’exercici de rendició de
comptes en totes les seves actuacions i en el compliment dels
objectius establerts.
n) Responsabilitat social de l’administració: la
responsabilitat social s’ha d’integrar com a principi rector de les
polítiques públiques i de les actuacions de l’administració
autonòmica, amb la incorporació de les preocupacions socials
i ambientals a les seves relacions amb la ciutadania i la societat.
S’ha de fomentar de manera especial la inversió socialment
responsable de les seves activitats.
o) Igualtat de gènere: la igualtat entre homes i dones, des de
la perspectiva del Govern i de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, consisteix a garantir la igualtat
d’oportunitats i de tracte entre ambdós sexes, en el marc del
reforç del paper de la dona, i a lluitar contra tota discriminació
aplicant el doble enfocament d’englobar accions específiques i
la integració de la perspectiva de gènere.
p) Accessibilitat: el Govern i l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de dissenyar i
desenvolupar els serveis que presten, i també els seus equips i
instalAlacions, de manera que tota la ciutadania tengui garantida
l’accessibilitat i així es pugui participar de manera plena i
efectiva en la societat en condicions d’igualtat, especialment
tenint en compte la nostra discontinuïtat territorial, des de la
perspectiva de la doble i la triple insularitat.
q) Estalvi i eficiència energètica. L’estalvi i l’eficiència
energètica han de contribuir a la sostenibilitat i procurar la
reducció de costos, minvar la dependència energètica i preservar
els recursos naturals.
r) Optimització dels recursos : la millora de la gestió ha de
possibilitar una major eficiència dels recursos existents.
s) Adaptació de la dimensió dels mitjans humans i materials
del sector públic autonòmic: la dimensió i l’oferta de serveis del
sector públic es regularan en funció de les necessitats reals i la
demanda.
t) Consecució de l’equilibri financer de l’administració
pública autonòmica: l’objectiu serà aconseguir el “dèficit cero”.
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TÍTOL I
LA BONA ADMINISTRACIÓ
Capítol
Informació, administració electrònica i simplificació
Secció 1a
Dret d’accés a la informació
Article 4
Informació a la ciutadania
1. El Govern, l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i els ens del sector públic instrumental han de
garantir a la ciutadania el dret a la informació administrativa.
Aquest dret compren el dret a tenir informació comprensible,
veraç i en formats reutilitzables i a conèixer les actuacions i les
iniciatives d’actuació pública que emprèn en virtut de l’exercici
de les seves competències i els serveis públics que ofereixen.
2. En l’exercici d’aquest dret s’han de respectar els principis
d’igualtat, universalitat i accessibilitat. En aquest sentit la
informació estarà disponible per a les persones amb necessitats
especials en un format adequat i adaptat, que en garanteixi
l’accés, dins de les possibilitats tècniques existents i a l’abast de
l’Administració.
3. L’Administració de la comunitat autònoma i els ens del
sector públic instrumental han de desenvolupar els mitjans
electrònics més adequats per facilitar l’accessibilitat, a més
d’habilitar els mitjans pertinents perquè es pugui exercitar
també de manera presencial i telefònica.
4. El Govern, els òrgans administratius de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i els ens instrumentals que en depenen
han de difondre, en la pàgina web de l’Administració de la
Comunitat Autònoma, a més de la informació institucional i
organitzativa, mitjançant memòries anuals i informes específics
sobre els plans i programes, la informació de totes les activitats
desenvolupades. Es proporcionarà informació sobre el disseny,
la planificació i l’avaluació de Plans i Programes i concretament
informació detallada sobre:
a) la informació de rellevància jurídica, com els
avantprojectes, projectes de decrets, de lleis i de reglaments.
b) la informació econòmica, pressupostària i estadística com
contractes, convenis, subvencions, pressuposts, informes de
auditoria de comptes i les retribucions i indemnitzacions
percebudes pels alts càrrecs.
c) Les resolucions d’autorització de compatibilitats als alts
càrrecs.
d) Les relacions de llocs de treball amb l’especificació de les
condicions de feina, retribucions, beneficis socials i els sistemes
d'accés
5. L’exercici del dret a la informació que garanteix aquesta
secció es troba sotmès als requisits i a les condicions que
estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Les dades personals que la ciutadania proporcioni a
l’administració en l’exercici d’aquest dret s’han d’utilitzar amb
els fins i els límits que estableix aquesta normativa.

12111

6. El dret a la informació que regula aquest article s’entén sens
perjudici del dret a la informació especialitzada que sobre
matèries concretes reconegui la normativa sectorial específica.
Article 5
Informació pública
Tots els documents i continguts que, en qualsevol modalitat
de suport, tant en paper com electrònic que estiguin en possessió
de qualsevol dels subjectes compresos en l’àmbit subjectiu
d’aplicació d’aquesta llei i que hagin estat adquirits o elaborats
en l’exercici de les seves funcions, constitueixen el que, als
efectes d’aqueta llei, s’entén com a “informació pública”.
Article 6
Dret d’accés a la informació pública i límits del dret d’accés
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a accedir, en els
termes que s’establiran mitjançant el desplegament
reglamentari, a la informació pública,amb els límits i condicions
establerts als articles 14, 15 i 16 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència i Bon Govern.
Article 7
Accés als expedients administratius, arxius i registres
1. En relació a l’accés de la ciutadania als arxius i registres de
l’Administració de la comunitat autònoma i dels organismes i
les entitats que en depenen, com també als documents que
conformen un expedient administratiu que es troben en poder
seu, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears:
a) Ha de fer públiques en la pàgina web de l’administració,
en un apartat específic, les condicions d’accés al conjunt
d’arxius i registres.
b) Ha de treballar per implantar progressivament l’ús de les
noves tecnologies en l’accés a arxius i registres.
2. Reglamentàriament s’establiran les condicions, les
excepcions, els límits i els procediments per fer efectiu aquest
dret.
3. No s’admetran a tràmit, mitjançant resolució motivada, les
solAlicituds:
a) Referides a informació en procés d’elaboració o de
publicació general.
b) Referides a informació de caràcter auxiliar o de suport
com la continguda en notes, esborranys, altres documents de
feina personal o comunicacions i informes interns entre òrgans
o entitats administratives.
c) Relatives a informació sense la reelaboració necessària
per a ser divulgades.
d) Dirigides a un òrgan que no disposi de la informació i
amb desconeixement de l’òrgan competent.
e) Aquelles que siguin manifestament repetitives o que
tinguin caràcter abusiu i no justificat amb la finalitat de
transparència d’aquesta llei.
4. Si la inadmissió es basa en la causa prevista a la lletra d) de
l’apartat anterior, l’òrgan que acordi la inadmissió haurà
d’indicar en la resolució l’òrgan que, en la seva opinió, pogués
ser competent per conèixer la solAlicitud.
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Secció 2a
Administració electrònica

Article 8
Dret de la ciutadania a la utilització dels mitjans electrònics
1. D’acord amb els principis que estableix la Llei 11/2007, de
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
la ciutadania te dret a relacionar-se amb l’Administració pública
de les Illes Balears per mitjans electrònics, amb les garanties de
disponibilitat, accés, integritat, autenticitat, confidencialitat,
traçabilitat i conservació de les dades, com també de
comunicació de la informació i els serveis que gestiona en
l’àmbit de les seves competències.
2. Els documents, els serveis electrònics i les aplicacions que es
posin a disposició de la ciutadania han de poder operar en unes
condicions que permetin satisfer el principi de neutralitat
tecnològica i evitin la discriminació a la ciutadania per raó de la
seva elecció tecnològica. Igualment, s’ha de facilitar el
desenvolupament i la implantació dels progressos tecnològics
més avançats i útils per a les relacions amb la ciutadania.
3. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de tenir com a prioritat l’ús de les tecnologies de la
informació en l’activitat administrativa. En especial, ha de
facilitar l’accés per mitjans electrònics de la ciutadania a la
informació i al procediment administratiu, amb les limitacions
que es deriven de la Constitució i de la resta de l’ordenament
jurídic. La utilització dels mitjans electrònics no ha d’implicar,
en cap cas, una minva dels drets ciutadans, com tampoc
restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en el seu
accés als serveis públics.
4. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de regular reglamentàriament la seu electrònica, que
és l’adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de
xarxes de telecomunicacions, de la qual té encomanada la
titularitat, la gestió i l’administració.
Article 9
Registre, expedient i arxiu electrònics
1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de regular reglamentàriament el registre electrònic,
connectat amb la resta d’Administracions públiques i que ha de
permetre a la ciutadania presentar per mitjans electrònics les
seves solAlicituds, escrits i comunicacions.

Article 10
Transmissió de dades, interoperabilitat, cooperació i
colAlaboració administrativa
1. L’administració autonòmica de les Illes Balears ha de facilitar
a les altres administracions l’accés per mitjans electrònics a les
dades de què disposa. Així mateix, s’ha de fomentar l’accés per
mitjans electrònics a les dades de què disposin les
administracions local i estatal. Aquest precepte s’entén sens
perjudici del compliment de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
2. Les eines de l’administració autonòmica electrònica han de
garantir la seva compatibilitat amb els mitjans d’identificació,
autenticació i documents electrònics de la resta
d’administracions.
3. Mitjançant el desplegament reglamentari s’establiran les
condicions i garanties necessaris perquè la generació de
documents electrònics amb validesa legal es realitzi tan sols pel
personal legalment competent.
Secció 3a
Simplificació administrativa

Article 11
Revisió i simplificació normativa
S’ha d’impulsar la simplificació normativa, la qual cosa
implica la revisió sistemàtica de la normativa vigent i dels
projectes normatius d’acord, amb atenció especial en les
conseqüències econòmiques en la ciutadania i en el teixit
empresarial derivades de la seva aplicació i en la reducció de
càrregues administratives. Com a conseqüència l’Administració
només pot exigir a la ciutadania l’aportació d’ aquells
documents imprescindibles per a la resolució dels procediments
i sempre que no obrin ja en poder de l'administració autonòmica
o que aquesta els pugui obtenir mitjançant la interoperativitat
amb els serveis d’altres administracions.
Article 12
Inventari i simplificació de procediments
1. Cada entitat o organisme a què es refereix aquesta llei ha de
confeccionar un inventari dels procediments administratius de
la seva competència i l’ha de mantenir constantment actualitzat.

2. L’administració autonòmica ha de promoure la generalització
de l’expedient electrònic com a alternativa a l’expedient en
paper, en els termes que estableixen la legislació bàsica i la
normativa autonòmica que la desplegui.

2. Amb caràcter anual, cada entitat o organisme ha de publicar
en la pàgina web de l’Administració de la comunitat autònoma
la relació de procediments de la seva competència i les seves
principals característiques, entre les quals hi ha d’haver els
terminis de gestió.

3. Els documents electrònics de l’administració autonòmica
s’han d’arxivar per aquests mitjans en els termes que
s’estableixin reglamentàriament, i és preceptiu conservar-los
quan continguin informació o decisions rellevants per a drets o
interessos.

3. Cada entitat o organisme ha de simplificar els procediments
de la seva competència i ha de reduir al màxim les càrregues
administratives. S’han d’utilitzar tècniques i mètodes que
persegueixin la simplificació de tràmits, l’eliminació de
procediments innecessaris i la reducció de temps.
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4. S’ha de potenciar el desenvolupament del programa
d’actuació per a la reducció de càrregues i la simplificació
administrativa, que ha de concretar les actuacions per
desenvolupar en aquest sentit, com també la temporalització i el
cronograma d’aquestes actuacions per complir els objectius
establerts per la Comissió Europea i el Govern de l’Estat.
Article 13
Gestió i millora contínua dels processos
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la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el
contingut del Catàleg s’ha de posar a disposició de les persones
interessades en la pàgina web de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Capítol II
Gestió de la qualitat dels serveis públics
Article 15
Sistema de gestió de la qualitat

1. L’Administració de la CAIB ha d’impulsar d’ofici la gestió
per processos, com també la revisió i el redisseny d’aquests
últims, en conseqüència amb els plans de millora elaborats pels
grups de revisió o de les aportacions individuals de les persones
propietàries de processos per tal d’assolir millores en la qualitat
dels serveis, l’eficàcia i l’eficiència.

1. Amb la redacció del Pla Estratègic de Qualitat,
l’Administració de la CAIB ha d’implantar un sistema de gestió
de la qualitat que, de manera uniforme, condicioni la forma
d’actuar de totes les unitats, respecte de les formes gestió, les
relacions amb la ciutadania i el rendiment de comptes.

2. En cada secretaria general, dins del serveis descrit a l’apartat
3 de l’article 15, es nomenarà un coordinador del sistema de
gestió per processos, responsable en el seu àmbit del bon
funcionament i de la millora contínua de tots els processos
generals de les secretaries generals i dels transversals de tota
l’Administració de la comunitat autònoma, així com de l’impuls
a la simplificació i a la reducció de càrregues administratives.

2. El Pla Estratègic de Qualitat es fonamentarà en:
a) La planificació estratègica
b) La gestió per processos
c) Els compromisos de servei i les cartes ciutadanes
d) La avaluació i autoavaluació d’organitzacions.
e) L’avaluació de plans i programes
f) La formació del funcionariat i dels alts càrrecs

3. Cada unitat administrativa o centre directiu amb processos
específics propis haurà de elaborar el seu propi mapa de
processos i impulsar-ne la descripció, estandardització i disseny
i seguiment d’indicadors.

3. A cada secretaria general hi haurà un servei el qual, en
coordinació i sota la supervisió del Departament de Qualitat de
la conselleria competent en matèria de qualitat dels serveis,
tindrà atribuïdes les funcions següents:
a) Impuls a la gestió per processos. Seguiment i avaluació
dels processos comuns i definició de tots els processos
específics de la unitat
b) Supervisió de les autoavaluacions de l’organització.
c) Impuls dels compromisos amb la ciutadania i les cartes de
serveis
d) Coordinació dels compromisos de transparència
e) Impuls i suport del canvi tecnològic i implementació de
les noves eines de gestió
f) Seguiment del compliment de les obligacions de
declaracions dels alts càrrecs del àmbit de la conselleria,
respecte de les obligacions de bon govern i d’incompatibilitats
g) Implantació i coordinació dels grups de treball, innovació
i millora de la gestió descrits a l’article següent.

Article 14
Aportacions documentals
1. Per garantir el dret de la ciutadania a no aportar dades ni
documents no exigits per les normes o que ja són en poder de
qualsevol organisme de l’administració autonòmica o que han
de ser expedits per aquesta, l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears ha de promoure els mecanismes
d’interconnexió telemàtica que facin possible el reconeixement
d’aquest dret i ha de treballar per tal que els documents que
siguin en poder d’una administració diferent de l’actuant, però
disponibles per mitjans electrònics, tampoc no hagin de ser
aportats per la persona interessada, dins els límits de la
normativa de protecció de dades de caràcter personal.
2. Amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis públics i
de contribuir a fer efectiu el contingut de l’article 35.f) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, es crea el Catàleg de simplificació documental com a
inventari públic de documents l’obligació d’aportació dels quals
queda suprimida o substituïda per la presentació de declaracions
responsables. Si amb posterioritat a la seva entrada en vigor es
pretén suprimir o substituir l’obligació d’aportar un altre tipus
de document, aquesta supressió o substitució s’ha d’efectuar
mitjançant la seva inclusió en el Catàleg de simplificació
documental per resolució del conseller o la consellera
competent en matèria de simplificació administrativa i, si
s’escau, a iniciativa de les conselleries competents en la matèria
afectada. El Catàleg de simplificació documental ha de recollir,
en tot cas, el document o els documents l’obligada presentació
dels quals se suprimeix o substitueix, els registres o fitxers
automatitzats concrets en què apareixen les inscripcions dels
documents o les dades, com també els procediments
administratius, si escau, exclosos d’aquesta mesura. A més de

Article 16
Corresponsabilitat i participació interna del funcionariat.
Grups d’innovació i millora de la gestió
1. Els responsables de les distintes unitats fomentaran i
incentivaran la creació de grups d’innovació i millora com a
forma de participació de tota l’organització en la planificació i
la gestió. Aquests grups, coordinats pels responsables de
qualitat i amb el suport tècnic necessari, hauran de ser escoltats
en el disseny i implementació de plans i programes de la unitat
i les seves propostes hauran de ser considerades i justificada la
no adopció de les mesures que proposin.
2. El temps dedicat al treball en un grup d’innovació i millora,
qualsevol que sigui l’horari en que es desenvolupi, serà, a tots
els efectes component de la jornada laboral ordinària.
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Article 17
Coordinació i cooperació interinstitucional

Article 21
Obertura de dades

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha d’establir els mecanismes de coordinació i
cooperació entre les distintes administracions i institucions per
compartir recursos, experiències i models de gestió. Aixì mateix
establirà els convenis que siguin necessaris per compartir
tecnologies i recursos per al intercanvi de dades amb l’objectiu
de respondre des de qualsevol punt del territori a les necessitats
i expectatives dels ciutadans

1. La CAIB promourà les accions necessàries perquè les dades
públiques estiguin a l’abast de tota la ciutadania en formats
reutilitzables, gratuïts i redistribuibles, sense més restriccions
que les que, respecte a la privacitat, seguretat o propietat
estableixen les lleis.

Article 18
Reconeixements a organitzacions
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears establirà un sistema per al reconeixement dels òrgans i
ens de l’Administració pública i per a les persones i Institucions
que assoleixen els millors resultats en processos d’avaluació o
que incorporin a la gestió processos innovadors amb valor
afegit.
Article 19
Incentius al funcionariat per la millora, la iniciativa i el
rendiment
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears establirà un sistema de reconeixement i premis per al
funcionariat que, de manera individual o colAlectiva o per la
colAlaboració en els grups d’innovació i millora, aporti a
l’organització idees, projectes o eines per a la modernització o
millora de la gestió, la simplificació o la reducció de càrregues
administratives.
El mateix sistema de reconeixement i premis s'establirà per
als grups de treball o persones que obtinguin resultats
excelAlents en les avaluacions del rendiment.
2. Aquest sistema de reconeixements i premis podrà tenir
contingut econòmic, consistir en mèrits per a la provissió de
llocs de feina, publicació del treball o projecte, equivalències en
hores de formació, o increment dels dies de vacances.
3. Reglamentàriament s’establiran els requisits formals per a la
presentació execució i avaluació de les accions que puguin ser
considerades susceptibles d’obtenir un premi o reconeixement.
TITOL II
GOVERN OBERT, TRANSPARÈNCIA I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Article 20
Govern obert
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears desenvoluparà
eines de relació en línea a través d’Internet amb possibilitats de
reutilització lliure i gratuita. Aquestes eines es situaran en la
plataforma de Govern Obert que es configurarà com a punt de
interacció entre l’Administració i la ciutadania.
2. L’objectiu de Govern Obert serà proporcionar tota la
informació de l’activitat de l’Administració de la CAIB,
referida a plans, projectes i actuacions a través del Portal de
Transparència i facilitar la participació de la ciutadania, el
diàleg bidireccional i promoure la cooperació entre els sectors
públic i privats, mitjançant el Portal de Participació.

2. En el portal web de la CAIB se habilitarà un punt d’accés, en
el qual es decriuran les característiques de les dades, les
agrupacions i les condicions d’accés.
Article 22
Concepte i abast de transparència
En tots els processos de gestió s’ha d’actuar sota el principi
de transparència i s’ha de fer pública tota la informació que la
llei permeti, especialment la manera de fer-ne publicitat i de
facilitar-hi l’accés a la ciutadania. Aquesta transparència s’ha
d’observar principalment en l’adjudicació i l’execució dels
contractes, en la signatura de convenis de colAlaboració, tant els
subscrits amb altres administracions públiques com amb entitats
privades, i en la concessió d’ajuts i subvencions.
Article 23
Portal de transparència i publicitat activa
1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears desenvoluparà un portal de transparència que
possibilitarà als ciutadans un accés senzill i complet al total la
informació institucional i a aquella a la qual es refereix
el punt 4 de l’article 4, d'aquesta llei.
2. La informació publicada en el portal de transparència haurà
d’adequar-se a les característiques següents:
a) Accessibilitat. La informació haurà de classificar-se per
facilitar la identificació i cerca.
b) Interoperativitat. La informació haurà d’adequar-se al
Esquema Nacional d’Interoperativitat .
c) Reutilització.La información haurà de ser publicada en
formats que facilitin la reutilització de les dades.
Article 24
Contractació pública
1. Els òrgans de contractació de les entitats compreses en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han de donar als operadors
econòmics un tractament igualitari i no discriminatori i han
d’actuar amb transparència i amb vigilància estricta del
compliment de la normativa bàsica estatal en matèria de
contractes del sector públic i de la normativa autonòmica
corresponent.
2. D’acord amb la normativa vigent, cada òrgan de contractació
ha d’informar de la seva activitat contractual en el perfil del
contractant i hi ha de publicar la informació següent, sempre
que, d’acord amb les especialitats pròpies de cada tipus de
procediment, hi siguin:
a) L’objecte i els plecs del procediment.
b) L’import de la licitació i de l’adjudicació.
c) El procediment utilitzat per formalitzar-lo.
d) Els instruments a través dels quals, si s’escau, s’ha
publicat.
e) El nombre de licitadors participants.
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f) La identitat de l’adjudicatari.
g) La resolució o l’acord d’adjudicació del contracte.
g) Les modificacions i les pròrrogues del contracte.
h) Les decisions de desistiment i de renúncia.
3. S’han de publicar les dades estadístiques sobre el percentatge
en volum pressupostari dels contractes a través de cadascun dels
procediments que preveu la legislació de contractes del sector
públic.
4. La informació s’ha de mantenir disponible en la pàgina web
de l’administració autonòmica durant tot l’exercici
pressupostari. Igualment, s’ha de mantenir disponible en la
pàgina web la informació referida a l’exercici immediatament
anterior, amb estructura i format equivalent per poder fer la
comparació entre exercicis.
5. Amb solAlicitud prèvia, la ciutadania podrà accedir a la
informació dels exercicis pressupostaris anteriors en el període
considerat d'arxiu "viu" o de prescripció de les accions.
Article 25
Gestió de serveis públics
Els plecs de clàusules administratives dels contractes de
gestió de serveis públics han de garantir els drets de les persones
usuàries del servei. En tot cas, han d’incloure el dret a presentar
queixes sobre el funcionament del servei, que han de ser
contestades de manera motivada i individual, i a ser tractades
d’acord amb el principi d’igualtat en l’ús del servei, i no hi pot
haver discriminació ni directa ni indirecta per cap raó.
Article 26
Convenis de colAlaboració
1. Els òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental
autonòmic, d’acord amb l’article 8 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, han de trametre al Butlletí
Oficial de les Illes Balears els convenis de colAlaboració
subscrits, en un termini no superior a un mes.
2. El Registre de convenis i acords de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de fer pública, en
la pàgina web institucional, la relació dels convenis de
colAlaboració subscrits i les seves modificacions, acompanyada,
com a mínim, de la informació sobre les parts, l’objecte, el
termini de vigència i les obligacions establertes, incloses les
econòmiques, tant si són amb una altra administració com amb
una entitat privada. La informació s'ha de mantenir disponible
durant tot l'exercici pressupostari i l'exercici immediatament
posterior, i, si s’escau, durant tota la seva vigència
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Article 27
Règim d’ajuts i subvencions
1. La gestió de subvencions i ajuts públics concedits per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
s’ha d’ajustar especialment als principis d’eficàcia, en el
compliment dels objectius fixats per l’administració atorgant, i
d’eficiència, en l’assignació i la utilització de recursos públics,
com també de publicitat, concurrència, objectivitat,
transparència, igualtat i no-discriminació, amb les úniques
excepcions previstes en la normativa bàsica estatal de
subvencions i en la normativa autonòmica corresponent.
2. Cada òrgan de l’Administració de la Comunitat Autònoma o
ens del sector públic instrumental que dugui a terme activitats
de foment mitjançant l’atorgament de fons públics ha de
publicar, d’acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, el text
íntegre de la convocatòria d’ajuts o subvencions en el BOIB.
Així mateix, ha d’informar de les convocatòries en tràmit de
solAlicitud a la seva pròpia web amb, com a mínim, enllaços al
BOIB on es publica la convocatòria i les modificacions, si n’hi
ha.
3. L’òrgan competent de la gestió de la base de dades de
subvencions i d’ajuts públics de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, d’acord amb l’article 34 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de subvencions, ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears les subvencions que atorguin l’Administració de la
Comunitat Autònoma i les entitats públiques que en depenen,
amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit
pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat
concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció, com a mínim
una vegada cada trimestre. Així mateix, ha d’informar de la
publicació de les relacions en la seva pròpia web amb, com a
mínim, enllaços al BOIB.
4. Així mateix, s’habilitaran els mecanismes de coordinació i
interconnexió amb els registres de la resta d’administracions per
poder controlar les duplicitats o incompatibilitats entre les
subvencions que s’hagin d’adjudicar.
4. El que estableix aquest article sobre la publicitat de les
subvencions s’entén sens perjudici del que disposa la normativa
bàsica estatal de subvencions i la normativa autonòmica
corresponent.
Article 28
Participació ciutadana
L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears implementarà els mecanismes necessaris per integrar
la ciutadania, de manera individual o colAlectiva en els
processos de decisió política.
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TÍTOL III
EL BON GOVERN
Capítol I
Objecte i àmbit d’actuació

Article 29
Àmbit d’aplicació
1. El que es disposa en aquest títol és aplicable al president o
presidenta, al vicepresident o vicepresidenta i a la resta de
membres del Consell de Govern de les Illes Balears, i als alts
càrrecs de l’Administració autonòmica i del sector públic
instrumental autonòmic.
2. Igualment, és aplicable als altres òrgans unipersonals de
direcció i al personal directiu professional dels ens que formen
el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Article 30
Alts càrrecs de l’Administració autonòmica i del sector
públic instrumental autonòmic
1. Són alts càrrecs de l’Administració autonòmica i del sector
públic instrumental autonòmic:
- Els secretaris o secretàries generals, els directors o
directores generals i els altres òrgans als quals s’assimilin en
rang, en tant òrgans directius prevists en l’apartat 4 de l’article
5 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Els presidents o presidentes, els directors o directores,
gerents i/o assimilats, sigui quina en sigui la seva denominació,
dels ens que conformen el Sector Públic Instrumental de la
CAIB.
- L’interventor general o la interventora general.
- El tresorer o tresorera de la Comunitat Autònoma
- El director o la directora de l’Advocacia de la Comunitat
Autònoma.
- El director o la directora de l’Oficina de Control
Pressupostari.
- El director o la directora de l’Institut d’Estudis
Autonòmics.
- El director o la directora de l’Agència Tributària de les
Illes Balears.
- Els que siguin nomenats alts càrrecs mitjançant un decret
del Consell de Govern d’acord amb l’article 19.12 de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.
Capítol II
Principis del bon govern
Article 31
Principis de conducta
Les persones compreses en l'àmbit d'aplicació d’aquesta llei
a més de complir els preceptes que estableixen la Constitució,
l’Estatut d’Autonomia i la resta de la legislació i d'ajustar-se als
principis generals d'actuació continguts en la legislació en
matèria de transparència, es sotmetran als següents principis de
conducta:
a) Integritat. Els principis d'honestedat, objectivitat i
transparència presidiran totes les actuacions i decisions que
adoptin en la gestió dels afers públics.

b) Exemplaritat. Els alts càrrecs, en el compliment de les
seves obligacions, evitaran qualsevol acció o omissió perjudicial
per a la imatge institucional de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
c) Imparcialitat. Mantindran un criteri independent, no
sotmès a cap presió o interès particular
d) Lideratge. Els alts càrrecs, actuaran amb visió estratègica
i orientats a la solució dels problemes de la ciutadania, implicant
tota l’organització en aquest objectiu, propiciant la participació
interna en la planificació, execució i avaluació dels Plans i
Programes de la seva unitat. Així mateix, impulsaran la política
de qualitat basada en la gestió per processos, les cartes de
compromisos amb la ciutadania, l’avaluació de les
organitzacions i l’avaluació de polítiques públiques.
e) Honradesa. Actuaran de manera justa i integra,
prescindint d'utilitzar les atribucions inherents al càrrec per
obtenir qualsevol tipus de benefici.
f) Austeritat. Administraran i gestionaran el patrimoni públic
sotmès al principi d’austeritat, realitzant un ús adequat dels béns
i serveis al seu abast i amb una cura especial en la
racionalització del gasto.
g) Accessibilitat i proactivitat en la cerca de la participació
interna i de la participació ciutadana. Establiran canals de
comunicació oberts a tota la ciutadania i extremaran la
diligència en contestar el escrits, les reclamacions i les queixes.
Dins l’àmbit de la seva competència de gestió, potenciaran la
creació de grups de treball i de canals de comunicació que
assegurin la participació del personal en la planificació, gestió
i avaluació dels Plans i Programes.
h) Lleialtat institucional. Han de garantir la constància i
permanència dels documents amb l’inventari corresponent, per
a la seva transmissió i lliurament, en les millors condicions
possibles, en cas de substitució.
i) Millora continua. La consecució de l’excelAlència en el
servei públic suposa una perspectiva d’anàlisi i millora continua
de la gestió pública.
j) Modernització:Han d’impulsar l’adequació de les
estructures de l’Administració, la implantació i generalització
de les tecnologies de la comunicació i la innovació, per
aconseguir l’adaptació a les noves necessitats socials.
k)Neutralitat lingüística: Han de garantir a la ciutadania el
dret a l’ús, per qualsevol dels canals de comunicació, de les
dues llengües oficials en les relacions amb l’Administració
Article 32
El Govern en funcions
1. El Govern en funcions s’abstindrà de prendre decisions que
excedeixin de les imprescindibles per al funcionament habitual
de l’Administració i que condicionin l’actuació del Govern
entrant, llevat dels supòsits de caràcter urgent i els establertes
legalment.
2. El Govern sortint garantirà l’estat de la documentació
necessària per al Govern entrant i facilitarà l’inventari de
procediments bàsics, en qualsevol suport, per facilitar el traspàs
de poders.
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Article 33
Infraccions en matèria de bon govern

Article 35
Òrgan de control

1. Les infraccions contingudes en aquest article, sense
perjudici de les contingudes en la legislació bàsica en matèria de
transparència, seran aplicables als subjectes inclosos en l'àmbit
d'aplicació d’aquesta llei.

1. L'òrgan competent en matèria de bon govern. conflictes
d'Interessos i règim d'incompatibilitats regulat a l’article 46,
s'encarregarà del control del règim de conflictes d'Interessos que
estableix aquesta llei. D’aquest òrgan dependrà el Registre
d'interessos i activitats, béns i drets patrimonials, de l’article 43.

2. Infraccions molt greus:
a) Actuar prescindint totalment i absolutament del
procediment legalment establert.
b) No posar en coneixement dels òrgans competents les
actuacions, conegudes en l’exercici de les seves competències,
que vulnerin el principi de legalitat.
c) Obstaculitzar l'exercici del dret de la ciutadania a la
Informació del funcionament dels Serveis Públics que tingui
encomanats.
d) Cometre dues infraccions greus en el període d’un any.
3. Infraccions greus:
a) Actuar vulnerant el principi d'Igualtat de tracte i
oportunitats de dones i homes, o per raó de naixement, raça,
religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social.
b) Acceptar
regals, favors, serveis en condicions
avantatjoses, o altres prestacions econòmiques, més enllà dels
usos socials habituals.
c) Prendre decisions més enllà de les imprescindibles i que
condicionin l’actuació del govern entrant, en el període de
Govern en funcions
d) No facilitar la transmissió de documents als successors en
el càrrec.
e) La realització d'actuacions/actes que es pugessin
considerar com determinants per al reconeixement d'una relació
laboral a treballadors de les empreses contractades per
l'administració.
f) La realització o omissió d'actes que puguin fer que un
contracte laboral de duració determinada esdevingui indefinit
per frau de llei.
g) Cometre dues infraccions lleus en el període d’un any.
4. Infraccions lleus:
a) Retardar, més enllà del període establer per respondre, la
resposta a les queixes i solAlicituds d’informació formulades per
la ciutadania.
b) No facilitar, una vegada requerida per l’òrgan competent
i en els terminis establerts en el requeriment, les dades o la
informació necessària per al Portal de Transparència.
Capítol III
Conflictes d’interessos i règim d’incompatibilitats
Secció 1a
Conflicte d'interessos
Article 34
Concepte
Hi ha Conflicte d'interessos quan els membres del Govern
i a els alts càrrecs intervenen en les decisions relacionades amb
assumptes en els quals conflueixin al mateix temps interessos
propis del seu càrrec amb interessos privats propis, de familiars
directes o interessos compartits amb terceres persones, en les
condicions previstes en aquesta Llei.

Article 36
Informació al Parlament
1. L'Òrgan competent en matèria de bon govern, conflictes
d'interessos i règim d'incompatibilitats, transmetrà anualment al
Consell de Govern, i al Parlament de les Illes Balears, un
informe amb la relació de declaracions presentades pels alts
càrrecs. Els informes indicaran les infraccions que hagin comès
i les sancions imposades, amb identificació de les persones
responsables.
Secció 2a
Règim d’incompatibilitats
Article 37
Incompatibilitats i dedicació exclusiva al càrrec públic
Els alts càrrecs han d'exercir les seves funcions amb
dedicació exclusiva i no podran compatibilitzar la seva activitat,
per si mateix o mitjançant substitució, amb la de qualsevol altre
lloc, càrrec, representació, professió o activitat de caràcter
públic o privat, per compte propi o aliè. Així mateix, no podran
percebre qualsevol altra remuneració amb càrrega als
pressupostos de les Administracions Públiques o Organismes o
Ens Públics dependents d’elles, ni qualsevol altra percepció que,
directa o indirectament, provingui d‘una activitat privada, amb
les excepcions assenyalades a l’article 39.
Article 38
Deure d'abstenció i d’inhibició
1. Les persones amb càrrecs inclosos entre els descrits a l’article
30 estan obligades a inhibir-se del coneixement d'assumptes en
els quals hagin intervingut en els dos anys anteriors a la seva
presa de possessió com alt càrrec o que interessin a empreses o
societats en la direcció, assessorament o gestió de les quals, ells,
el seu cònjuge o persona amb qui convisquin en anàloga relació
d'afectivitat o familiars dins del segon grau, haguessin tingut
alguna capacitat de decisió.
2. En el cas que durant el acompliment del càrrec, estiguessin
obligats a abstenir-se d’acord amb el que disposa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, l'abstenció es produirà per escrit i la persona interessada
la comunicarà en el termini d’un mes al Registre d'interessos,
activitats, béns i drets patrimonials.
3. Si l'alt càrrec incomplís els seus deures d'inhibició o
abstenció, el seu superior immediat o l’òrgan que el va designar
haurà d’ordenar , amb audiència prèvia, que s'inhibeixi o
s'abstingui.
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Article 39
Compatibilitat amb l'exercici d'activitats privades
1. L’exercici de l’alt càrrec, incloent-hi tots els indicats a
l’article 30 d’aquesta llei, serà compatible, sempre que no es
comprometi la imparcialitat o la independència en l'exercici de
la seva funció, no impliqui absentar-se en el període de jornada
laboral ordinària del lloc de feina i no suposi menyscabament
del compliment estricte dels seus deures i les seves obligacions,
amb les activitats privades següents:
a) L'administració del patrimoni personal o familiar.
b) La producció i publicació de l’obra artística, literària,
científica o tècnica; la participació o ponència en congressos,
seminaris, cursos, conferències i activitats anàlogues; les
colAlaboracions en els mitjans de comunicació social..
c) L’exercici d’activitats d’interès social o cultural i la
participació com a patró, representant estatutari o membre de
l'òrgan de govern d'entitats culturals o benèfiques sense ànim de
lucre o fundacions, sempre que aquestes activitats no siguin
retribuïdes.
Article 40
Compatibilitat amb l'exercici d'activitats públiques
1. L'exercici de les funcions d'alt càrrec serà compatible amb
les activitats públiques següents:
a) Les Funcions pròpies de la representació parlamentària en
el cas de les persones titulars de la Presidència, Vicepresidència
i de les conselleries de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
b) La representació del Govern de les Illes Balears en
congressos, conferències i en altres actes de caràcter
institucional, sempre que no sigui remunerada.
c) La representació del Govern o de l’Administració de les
Illes Balears en òrgans colAlegiats, directius o consells
d’administració d'organismes públics o ens del sector públic
autonòmic, o empreses participades per la Comunitat
Autònoma.
d) La colAlaboració en l’activitat docent no remunerada i
esporàdica en universitats, o en instituts o escoles oficials de
Formació del personal de les administracions públiques.
2. En els supòsits que recullen els apartats a) i c) d’aquest
article, les persones titulars dels càrrecs tindran dret a percebre
indemnitzacions o dietes per raons d’assistència. En aquests
casos, el total de les percepcions per indemnitzacions, dietes o
conceptes similars no podrà superar el 25 % del salari percebut
com a alt càrrec.
Article 41
Limitacions a l’exercici d'activitats amb posterioritat al
cessament
Els alts càrrecs, amb posterioritat al cessament en el càrrec
, i en el termini dels dos anys següents, no podran desenvolupar
activitats privades relacionades amb els expedients en la
resolució dels quals hagin intervingut directament, ni subscriure,
personalment o per mitjà d’empreses o societats, en les quals
tinguin una participació superior al deu per cent o que siguin
subcontractistes d'aquestes, cap tipus de contracte d'obres,
concessió d'obra pública, gestió de serveis públics,
subministrament, serveis i contractes de colAlaboració entre el
sector públic i el sector privat amb l'Administració, els
organismes i ens del sector públic autonòmic als que hagi
prestat servei com a alt càrrec.

Article 42
Declaracions d'incompatibilitats, interessos, activitats, béns
i drets patrimonials
1. Els alts càrrecs hauran de presentar en el Registre
d’interessos, activitats, bens, i drets patrimonials, en el termini
dels dos mesos següents al nomenament o cessament en el
càrrec o del moment en el qual es produeixi una variació
substancial de les dades declarades, d’acord amb els models que
es determinin reglamentàriament, els documents següents:
a) La declaració de causes de possible incompatibilitat,
referida a les establertes en aquesta llei.
b) La declaració sobre els Interessos i activitats, referida a
qualsevol negoci, empresa o societat pública o privada que els
proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics.
c) La declaració de béns i drets patrimonials, incloent-hi
tots béns seus, drets i obligacions.
Article 43
Registre d'Interessos i activitats, béns i drets patrimonials
1. El Registre d'Interessos, activitats, béns i drets patrimonials
assumirà el dipòsit, arxiu, custòdia, inscripció i informació i
acreditació de les declaracions càrregues i obligacions
documentals establertes en la present Llei.
2. El Registre d'Interessos, activitats, béns i drets patrimonials
tindrà caràcter públic i, sense perjudici del que disposa
expressament aquest títol de la llei, es regirà pels preceptes de
la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació del
tractament automatitzat de los dades de caràcter personal, pel
que preveu l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques y del
procediment administratiu comú i pel que preceptuen les
corresponents normes de desplegament de les esmentades lleis.
3. La inscripció en el Registre d'Interessos, activitats, béns i
drets patrimonials es practicarà d’ofici, un cop vistes, si pertoca,
les declaracions corresponents i s’efectuarà d’acord amb totes
les dades o fets inscriptibles que aquelles consignin.
El Registre dependrà de l’òrgan competent en matèria de
bon govern, conflicte d'Interessos i règim d'incompatibilitats.
4. El Registre integrarà dues seccions: d'Interessos i activitats i
de béns i drets patrimonials.
5. A la secció d'Interessos i activitats es registraran les
declaracions regulades a l’apartat a) de l'article 42. Aquesta
secció té caràcter públic i el seu accés es regularà per reglament.
6. A La Secció de Béns i drets patrimonials es registrarà la
declaració regulada a l’apartat b) de l'article 42. Aquesta secció
té caràcter reservat i únicament s’hi podrà accedir de la manera
que estableix aquest article.
L’accés a les declaracions formulades i inscrites en aquest
registre, s’haurà de realitzar amb la presentació prèvia de
solAlicitud a l’efecte on, a més a més, s’hi haurà d’especificar el
nom i llinatges i el càrrec o lloc de treball de la persona de les
dades de la qual es vol tenir constància.
7. Únicament podran accedir al Registre d'interessos, activitats,
béns i drets patrimonials, en relació amb els béns i drets
patrimonials:
a) El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb les
condicions que determini el seu reglament.
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b) Els òrgans judicials per a la instrucció o la resolució de
processos que requereixen el coneixement de les dades que
figuren en el registre, conformement al que disposen les lleis
processals.
c) El Síndic de Greuges, en els termes que la llei d’aquest
estableixi.
d) El Ministeri Fiscal, en actuacions de recerca, en l'exercici
de les seves funcions quan aquestes requereixin el coneixement
de dades que obren al Registre.
e) El Defensor del Poble, en els termes que preveu la seva
llei orgànica.

3. Són Infraccions lleus:
a) No presentar en el termini establert les declaracions que
preveu l'article 42 d’aquesta llei, si aquest incompliment es
rectifica una vegada produït el requeriment.
b) No guardar el sigilAli respecte dels assumptes coneguts
per raó del seu càrrec, sempre que no es causi perjudici a
l'Administració o no s'utilitzi en profit propi.

8. La declaració de béns i drets patrimonials dels membres del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es publicarà al Portal de transparència de la CAIB amb
excepció de les dades que puguin afectar la seguretat de les
persones i els bens.

Article 46
Oficina de bon govern, conflictes d'interessos i règim
d'incompatibilitats

9. L’Oficina de bon govern, conflictes d'Interessos i règim
d'incompatibilitats rebrà les declaracions d'interessos, activitats,
béns i drets patrimonials .
En cas d'incompliment o de que s'apreciïn defectes formals
en les declaracions, atorgarà un termini improrrogable d’un mes
per aportar la rectificació.
10. L’Oficina de bon govern, conflictes d'Interessos i règim
d'incompatibilitats donarà compte trimestralment al Consell de
Govern i, a l'inici de cada període de sessions, al Parlament de
les Illes Balears, del grau de compliment de les obligacions de
presentar les declaracions a les quals es refereix l'article 42
d’aquesta llei.
Article 44
Obligacions del personal del Registre
1. El personal que presti serveis en el Registre creat per aquesta
llei té el deure permanent de mantenir el secret de les dades i de
les informacions que conegui per raó del seu treball.
2. L’incompliment d’aquesta obligació se sancionarà d’acord
amb el que regula el Capítol II del Títol X Llei 3/2007 de 27 de
marzo, de la Función Pública de la comunidad autónoma de las
Illes Balears.
Article 45
Infraccions en matèria d'incompatibilitats
1. Es consideren infraccions molt greus en matèria
d’incompatibilitats:
a) Incomplir les normes d'incompatibilitat.
b) Incomplir el règim d'activitats una vegada es produeixi el
cessament en el càrrec públic.
c) No presentar les declaracions a les quals es refereix
l’article anterior una vegada produït l’apercebiment o la
presentació d’aquestes declaracions amb dades o en documents
falsos.
d) No complir el deure d'abstenció i inhibició.
e) Cometre dues infraccions greus en el termini d'un any.
2. Són Infraccions greus:
a) No guardar el sigil respecte dels assumptes coneguts per
raó del seu càrrec quan es causi perjudici a l'Administració o
s'utilitzi en profit propi.
b) Ometre dades i documents que hagin de ser presentats
d'acord amb el que preveu aquesta llei.

c) Cometre dues infraccions lleus en el termini d'un any.

Capítol IV
Organització i procediment sancionador

1. Es crea l’Oficina de bon govern, conflictes d'Interessos i
règim d'incompatibilitats, adscrita a la Conselleria de
Presidència, la qual, en l’exercici de les competències previstes
en aquesta llei, actuarà amb plena autonomia funcional.
2. Aquesta oficina serà competent per:
a) Aplicar el règim d'incompatibilitats i de compliment de
les obligacions de bon govern imposades als alts càrrecs en la
present llei.
b) Realitzar les diligències prèvies a la incoació del
procediment sancionador en matèria de bon govern, conflictes
d'interessos i règim d'incompatibilitats.
c) Gestionar el Registre d'interessos, activitats, béns i drets
patrimonials, amb responsabilitat sobre la custòdia i seguretat
dels documents arxivats i les dades anotades
d) Instruir els expedients sancionadors en matèria de bon
govern, conflictes d'interessos i incompatibilitats d'alts càrrecs.
e) Remetre al Parlament i al Consell de Govern, en el
termini dels quatre primers mesos de l’any, la memòria anual
d’actuació.
3. Aquesta oficina substitueix les funcions de l’ Oficina de
transparència i control del patrimoni de càrrecs públics de les
Illes Balears creada per la disposició addicional divuitena de la
Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, de manera que els càrrecs públics que ocupen
llocs en qualssevol dels òrgans estatutaris, romandran obligats
a presentar les declaracions comprensives de la totalitat dels
seus béns, drets i obligacions patrimonials, davant l’Oficina de
bon govern conflictes d'Interessos i règim d'incompatibilitats.
4. L’estructura i el règim de funcionament de l’Oficina de bon
govern conflictes d'Interessos i règim d'incompatibilitats es
determinaran reglamentàriament.
Article 47
Procediment sancionador
El procediment sancionador s’iniciarà de ofici, per acord de
l’òrgan competent, i es regularà per el que prevéu el decret
45/1995. de 4 de maig, d’aprovació del Reglament de règim
disciplinari de la funció pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Baleares, la Legislació Bàsica en la matèria, la
normativa autonòmica i els articles següents.
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Article 48
Actuacions prèvies al procediment sancionador

Article 50
Sancions

1. l’Oficina de bon govern, conflictes d'Interessos i règim
d'incompatibilitats realitzarà les diligències prèvies, la incoació
de qualsevol procediment sancionador i portarà a terme, d'ofici,
les actuacions de caràcter reservat per determinar si concorren
les circumstàncies que justifiquin la iniciació del procediment.
L'inici de les actuacions es notificarà a la persona
interessada.

1. Les infraccions greus i molt greus seran sancionades amb:
a) La destitució del càrrec públic si no s'hagués produït el
cessament anteriorment.
b) La inhabilitació per ocupar qualsevol dels càrrecs públics
inclosos en l'àmbit d'aplicació de la llei per un període entre dos
i cinc anys des de la resolució de l'expedient sancionador.
c) La pèrdua del dret a percebre, després del cessament,
qualsevol Indemnització.

2. L’Oficina de bon govern, conflictes d'Interessos i règim
d'incompatibilitats podrà actuar d'ofici o a instància de tercers,
mitjançant
les denúncies que es formulin sobre els
incompliments .
3. Finalitzades les diligències prèvies, l’Oficina de bon govern,
conflictes d'Interessos i règim d'incompatibilitats
elevarà
informe al titular de la Conselleria competent en matèria de bon
govern, conflictes d'interessos i règim d'incompatibilitats, la
qual pot ordenar l'arxivament de les actuacions o la incoació
del procediment sancionador.
Article 49
Fases del procediment sancionador
1. L'òrgan competent per ordenar la iniciació del procediment
sancionador quan els alts càrrecs tinguin la condició de membre
del Consell de Govern serà el mateix Consell de Govern a
proposta de la persona titular de la Conselleria competent en
matèria de bon govern, conflictes d'interessos i règim
d’incompatibilitats
En els altres supòsits, ha d'ordenar la incoació el titular de
la Conselleria a la qual estigui adscrit l’alt càrrec, a instància de
l’òrgan competent en matèria de bon govern, conflictes
d'interessos i règim d'incompatibilitats.
2. Correspon al Consell de Govern la imposició de sancions:
a) En les infraccions molt greus
b) Quan l'alt càrrec tingui la condició de membre del Consell
de Govern.
3. La competència per a la imposició de sancions per
Infraccions greus correspondrà al titular de la Conselleria
competent en matèria de bon govern, conflictes d'interessos i
règim d'incompatibilitats, o qui ostenti la presidència, direcció,
gerència o assimilats en els organismes i ens del sector públic
4. La imposició de sancions per infraccions lleus correspondrà
a la persona titular de la Conselleria en la qual l’alt càrrec
càrrega desenvolupi les seves funcions o la persona titular de la
direcció de l’organisme o ens del sector públic autonòmic on
presti els seus serveis.
5. Quan de la tramitació del procediment es pugui derivar
l’existència de responsabilitat comptable, es posarà en
coneixement del Consell de la Sindicatura de Comptes.
Les infraccions greus i molt greus en matèria de bon govern
i règim d'incompatibilitats regulades en els capítols precedents
seran anotades en el registre corresponent.

2. En qualsevol cas d'infraccions molt greus s'imposaran:
a) La sanció prevista en la lletra a) de l'apartat anterior.
b) La inhabilitació per ocupar càrrecs públics pel període
que es determini d’acord amb el que preveu la lletra b) de
l’article anterior.
3. Les infraccions lleus seran sancionades amb amonestació.
4. Amb independència de les sancions imposades, les persones
infractores hauran de restituir, si n’és el cas, les quantitats
percebudes indegudament, en la forma que es determini
reglamentàriament.
5. El que disposa aquesta llei s’ha d’entendre sense perjudici de
l'exigència d’altres responsabilitats que calguessin. Si les
infraccions poguessin ser constitutives de delicte,
l’Administració remetrà les actuacions
a l'òrgan
jurisdiccionalment competent i s'abstindrà de continuar el
procediment fins que l’autoritat judicial no dicti resolució
posant final al procés penal. Si no existeixi delicte
l’Administració continuarà l’expedient a partir dels fets
considerats provats per la Justícia
6. Per a la Graduació de les sancions aplicables en cada cas per
la comissió d'infraccions molt greus, greus o lleus es tindran en
compte els criteris de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, així
com la repercussió de la conducta i l’existència o no de
perjudicis per a l’interès públic.
Article 51
Prescripció d'infraccions i sancions
El Règim de prescripció de les infraccions i sancions
previstes en aquest títol serà l’establer al Títol IX de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Article 52
Altres incompatibilitats
El Règim d'incompatibilitats de les Persones titulars dels
llocs de síndics, presidents i vocals del Consell Consultiu i
president del Consell Econòmic i Social i les personalitats
titulars de les respectives secretaries generals seran les que
s’estableixen en les lleis:
- Llei 5/2010 de 16 de juny, del Consell Consultiu, llei de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Llei4/2004, de 2 d’abril,de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears
- Llei 10/2000 de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears .
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TÍTOL IV
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

Capítol II
Avaluació de serveis i polítiques públiques

Capítol I
Planificació estratègica, comunicació i participació

Article 57
Obligatorietat de l’avaluació de serveis i polítiques
públiques

Article 53
La planificació estratègica
1. El Govern de les Illes Balears, abans que finalitzi el primer
semestre de cada legislatura, haurà de dissenyar i aprovar un Pla
de Govern en el qual es reflecteixin els objectius estratègics, les
accions i els mitjans que s’utilitzaran per aconseguir-los. Aquest
Pla indicarà els projectes de llei previstos i els plans, programes
i les intervencions públiques entorn de les quals, per donar
compliment al Programa Electoral que els ciutadans hagin votat
majoritàriament, girarà l’acció del Govern de la legislatura.
2. Per tal de conjugar l’execució del Pla de Govern amb la
contenció de la despesa pública, la dimensió de l’executiu
s’establirà sota el principi de sostenibilitat econòmica i
s’adequarà als mínims necessaris que garanteixin la possibilitat
del desenvolupament i l’execució de les accions programades.
En aquest sentit, el nombre màxim de membres del Govern i
d’alts càrrecs, nomenats pel Govern de les Illes Balears entrant,
no excedirà del nombre màxim dels del Govern anterior. Si els
requeriments de la implementació i execució del Pla de Govern
justifiquessin la necessitat d’augmentar el nombre de membres
del Govern o d’alts càrrecs, aquest augment mai no superarà
el 10% respecte del govern anterior.
Article 54
La comunicació de l’estratègia de govern per a la
legislatura
Aquest Pla de Govern es publicarà al Portal de
Transparència i les seves dades d’execució s’actualitzaran, si
més no, semestralment. Aquesta obligació es refereix a la
comunicació de totes les dades d’execució, els pressuposts,
l’assoliment d’objectius i les modificacions substancials que es
produeixin en el procés d’implementació.
Article 55
Participació de la ciutadania en el control del Pla de
Govern
El Pla de govern, en reflectir els compromisos electorals
adquirits amb la ciutadania, ha d’estar sotmès a processos de
consulta, que, com a mínim es concretin en tres enquestes
generals de validació i valoració.
Els resultats d’aquestes enquestes i les decisions que
s’adoptin com a conseqüència d’aquests resultats, es
publicaran al Portal de Transparència.
Article 56
L’avaluació del Pla de Govern
Independentment dels Plans anuals d’avaluació, als quals es
refereixen els articles següents, el Pla de Govern, inclourà un
pla específic d’avaluació que, amb l’establiment de fites
concretes de rendició de comptes, s’estructuri com a un pla
integral de la legislatura.

1. Amb la finalitat d’obtenir informació significativa per a la
realització de plans de millora de la qualitat i introduir un nou
element facilitador de la integració del sistema de transparència
respecte del rendiment de comptes, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears avaluarà la qualitat dels serveis i de les
polítiques públiques. Aquesta avaluació serà responsabilitat de
la conselleria competent en matèria de qualitat dels serveis i per
realitzar-la, a més dels mitjans propis, es podran subscriure
convenis amb els òrgans de l’Estat competents en la matèria.
Article 58
Pla d’avaluació
1. El Consell de Govern establirà, a l’inicio de cada període
pressupostari, les intervencions que necessariament hagin de
ser avaluades, entre les quals, necessariament, s’inclouran les
identificades en el Pla de Govern de la legislatura.
Independentment, cada òrgan de l’Administració o ens del
sector públic instrumental podrà determinar quines accions de
la seva competència inclouran un procés d’avaluació.
2. Dins del pla d’avaluació anual, que comprendrà totes les
avaluacions programades, es determinaran la metodologia i les
condicions específiques en les quals es realitzaran les
avaluacions.
3. Les avaluacions realitzades es publicaran en el web de la
CAIB
Article 59
Avaluació d’organitzacions i serveis
En paralAlel a l’avaluació de polítiques publiques,
l’avaluació i l’autoavaluació de serveis i organitzacions
mesurarà la capacitat de l’estructura administrativa que ha de
executar les accions programades de manera que la interrelació
dels projectes polítics i els mitjans per executar-los cerqui una
explicació conjunta per elaborar programes de millora o
adequacions que faciliten la consecució dels objectius del Pla de
Govern.
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Disposició addicional primera
Integració dels Registres d'Interessos i Activitats i del
registre de patrimoni
Els registres d'Interessos i activitats i el Registre de
patrimoni s'integren en el Registre d'Interessos, d’ activitats i
béns i drets patrimonials regulat en l'article 43 d’aquesta llei..
Disposició addicional segona
Especificitats del règim d’incompatibilitats i el control
d’interessos
1. El règim d’incompatibilitats i el control d’interessos previst
en el capítol III del títol III són d’aplicació, a més de a les
persones incloses en l’article 29.1. a):
a) Als altres òrgans unipersonals de direcció dels ens que
formen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
b) Al rector o rectora de la Universitat de les Illes Balears.
c) Als vicerectors o vicerectores de la Universitat de les Illes
Balears.
d) Al secretari o secretària general de la Universitat de les
Illes Balears.
e) Al o a la gerent de la Universitat de les Illes Balears.
f) Al president o presidenta i als vicepresidents o
vicepresidentes del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, quan aquests càrrecs siguin retribuïts.
2. Al personal directiu públic professional del sector públic
professional li és aplicable el règim d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.
Disposició transitòria
Vigència de disposicions
Fins que no es desenvolupi reglamentàriament la present
llei, romandrà en vigor el Decret 250/1999, de 3 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en els aspectes relatius a les
declaracions.
Disposició derogatòria
Normes que es deroguen
1. Es deroguen expressament les normes següents:
a) La Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
b) La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració
i del bon govern de les Illes Balears.
c) La disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006, de
27 de desembre, de mesures tributàries i administratives
2. Així mateix, es deroguen totes les disposicions de rang igual
o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquesta llei.

Disposició final primera
Modificació del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president
de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències
i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
El Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la
manera següent:
1. La lletra a de l’apartat 1 de l’article 2 queda redactat de la
manera següent:
“a) Direcció General de Coordinació del Govern:
implementació, impuls, coordinació i seguiment de plans i
programes de govern; impuls, control i avaluació de les
accions de bon govern, coordinació interdepartamental entre
els òrgans de conselleries diverses; suport directe al
conseller de Presidència en l’exercici de les seves
atribucions de direcció i gestió, especialment en la direcció
i coordinació dels titulars dels òrgans directius de la
Conselleria; elaboració i seguiment de projectes estratègics,
coordinació dels òrgans que tenen atribuïdes competències
en matèria de projectes estratègics i interdepartamentals, i
coordinació estratègica amb el Gabinet de Presidència. Així
mateix, assumeix les matèries que impliquen necessitat
d’assumpció de funcions de caràcter transversal.”
2. La lletra a de l’apartat 9 de l’article 2, queda redactat de la
manera següent:
“a) Direcció General de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis: impuls, control i avaluació
de les accions de la bona Administració; planificació,
direcció, coordinació i execució de la política general de
personal; ordenació i gestió del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, excepte el personal docent i el personal estatutari al
servei de la sanitat pública autonòmica; gestió, impuls i
coordinació de les polítiques i els plans d’igualtat entre les
dones i els homes empleats públics de serveis generals de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears; formació del personal de les administracions
públiques de les Illes Balears; inspecció de qualitat,
organització i serveis; Registre General de Personal;
prevenció de riscs laborals del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears; organització territorial de la Comunitat Autònoma;
relacions amb les institucions de govern de les illes i els
municipis; relacions de cooperació i colAlaboració amb els
ens territorials; personal funcionari d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional que presta servei a les
corporacions locals; foment de la formació en matèria de
dret de règim local en les institucions públiques;
modernització i qualitat dels serveis públics, atenció i
informació ciutadana, participació ciutadana, simplificació
i racionalització dels processos administratius, coordinació
i ordenació dels registres administratius, inclosos els
telemàtics, reconeixement i anàlisi de la demanda i
percepció dels usuaris i la ciutadania.”
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3. La norma que conté aquesta disposició té rang reglamentari.
Disposició final segona
Desplegament reglamentari
1. Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions reglamentàries necessàries per executar aquesta
llei.
2. Per fer el desplegament reglamentari d’aquesta llei,
s’estableix un termini d’un any, a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 7 de gener de 2015.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1288/15, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 7044/14, relativa a per a un
millor turisme. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aprovar
immediatament un reglament d’aplicació de la Llei del turisme
que corregeixi els aspectes més desreguladors de la Llei del
turisme i compensi el tracte de favor al sector hoteler per
damunt de la resta d’empreses turístiques.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a obrir el
debat social i econòmic sobre el paper del lloguer turístic, amb
l’objectiu de regular aquesta activitat existent i inserir-la en
l’estratègia turística de la comunitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a desplegar
una fiscalitat justa i responsable amb el nostre entorn, que gravi
les externalitats del sector turístic i permeti la reinversió i la
restauració de les zones turístiques madures, en la perspectiva
d’un turisme responsable i sostenible.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
estableixi mesures perquè els bons indicadors del negoci turístic
es tradueixin en millores socials i laborals, com ara atorgant una
puntuació raonable a l’augment de personal que hauria
d’acompanyar l’augment de categoria dels establiments turístics
o la persecució del frau en la contractació.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a regular el
“tot inclòs” o pensió completa integral, establint condicions com
ara l’obertura mínima de 9 mesos a l’any per als establiments
que ofereixin aquesta mena de paquets; la introducció de quotes
de producte local als menús; o la possibilitat d’incorporar
serveis no hotelers als paquets turístics que beneficiïn les
empreses de l’entorn.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que presenti un recurs davant el Tribunal Suprem per tal
de paralitzar el procés de privatització d’AENA, pel que suposa
tant d’espoli d’un servei públic fonamental per a les nostres Illes
com de negació de qualsevol possibilitat de cogestionar els
nostres aeroports.

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. 7044/14,
relativa a política del Govern en relació amb la imatge i el
model turístics, la moció següent.
Per a un millor turisme
1. El Parlament de les Illes Balears constata que l’increment en
el nombre de turistes anuals que visiten les nostres illes no va
acompanyat de millores en els indicadors de desigualtat,
pobresa i precarietat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
una estratègia per a un millor turisme, feta des del diàleg i el
consens amb el màxim d’agents socials i econòmics, que posi
la nostra principal indústria al servei d’un projecte de
prosperitat compartida, a partir de reconversió del sector i
l’establiment de sinèrgies amb altres sectors de l’economia
productiva, com la indústria, l’agricultura i la innovació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a tractar tots
els sectors econòmics per igual, sense que els interessos d’un sol
sector passin per damunt dels de la resta ni s’afavoreixi la
competència deslleial o l’especulació.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a cedir
definitivament la promoció turística als consells insulars i a
treballar conjuntament amb les institucions insulars perquè
siguem una referència mediterrània i mundial del turisme
sostenible, responsable i de qualitat.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 870/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
Son Llàtzer. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 858/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 871/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
Universitari de Son Espases. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 859/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 872/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 860/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 873/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Inca.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 861/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 874/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Formentera. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 862/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 875/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Manacor. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 863/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 876/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Menorca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 864/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Universitari
de Son Espases. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 877/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital Son
Llàtzer. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 865/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
d'Eivissa. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 878/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
Universitari de Son Espases. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 866/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
d'Inca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 879/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa d'11
de febrer de 2015).

RGE núm. 867/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
de Formentera. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 880/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).

RGE núm. 868/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
de Manacor. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 881/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 869/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista a l'Hospital
de Menorca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 882/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 895/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries quirúrgiques de l'embaràs als
hospitals públics. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 883/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 896/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 884/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa d'11
de febrer de 2015).

RGE núm. 897/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per a interrupcions voluntàries de
l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa d'11 de febrer
de 2015).

RGE núm. 885/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 886/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 887/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital d'Inca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 888/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital de Formentera. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 889/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital de Manacor. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 890/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital de Menorca. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 891/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 892/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quiròfans
funcionant a l'Hospital Universitari de Son Espases. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 893/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals públics.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 894/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries químiques de l'embaràs als hospitals
públics. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 898/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 899/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 900/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (III). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 901/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (IV). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 902/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (V). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 903/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs
i ginecòlogues a cada hospital públic. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 904/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs
i ginecòlogues objectors a cada hospital públic. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 905/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits a l'ib-salut. (Mesa d'11 de febrer
de 2015).
RGE núm. 906/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i nines
acollits al PADI. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 907/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
preestablert pagat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 908/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
variable pagat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 909/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntats
anticipades registrades. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 910/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (I). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 911/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (II). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 912/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (III). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 913/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (IV). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 914/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (V). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 915/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (VI). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 916/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (VII). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 917/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (VIII). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 918/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (IX). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 919/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (X). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 920/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (XI). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 921/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (XII). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 922/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (XIII). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 923/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears (XIV). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 925/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 30 de gener
de 2015. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 928/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 929/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS,
desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 930/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS,
Servei d'ajuda a domicili, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 931/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS,
ajuda econòmica per dependència, desembre 2014 i gener
2015. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 932/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Fusteret, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 933/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Mussol, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 934/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Pinaret, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 935/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Programa
medi obert, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11 de febrer
de 2015).
RGE núm. 936/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Fusteret, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
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RGE núm. 937/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Pinaret, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11
de febrer de 2015).

RGE núm. 1054/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 938/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Mussol, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11
de febrer de 2015).

RGE núm. 1055/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 939/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE,
desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1056/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 940/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
de càncer de mama, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
RGE núm. 941/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a intervenció quirúrgica, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 942/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a especialitats, desembre 2014 i gener 2015. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 945/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, desembre 2014 i gener 2015.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 950/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, desembre 2014 i gener 2015 (II).
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 994/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes inclosos
en el Pla Juncker (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 995/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes inclosos
en el Pla Juncker (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1031/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestre
industrial. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1036/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda
del president de 21 de juliol de 2014. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1037/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a agenda
del president de 24 de juliol de 2014. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1053/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1057/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1058/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Família i Serveis
Socials. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1059/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Salut. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
RGE núm. 1060/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1061/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1062/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1063/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència del Turisme de les ILles
Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1064/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1065/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1066/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear d'Infraestructures
i Serveis Educatius i Culturals. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1067/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1068/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1069/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1070/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1071/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Ports de les Illes Balears. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1072/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1073/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis de Millora Agrària i
Pesquera. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1074/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1075/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1076/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1077/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Conservatori de
Música i Dansa. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1078/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1079/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1080/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1081/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1082/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Esports Balear.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1083/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Robert Graves. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1084/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1085/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal
d'Inca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1086/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1087/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Centre Balears Europa.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1088/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci d'Aigües de les Illes
Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1089/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci d'Infraestructures de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1090/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. (Mesa d'11
de febrer de 2015).

BOPIB núm. 186 - 13 de febrer de 2015

12129

RGE núm. 1091/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci de Transports de
Mallorca (CTM). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1103/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1092/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Escola d'Hoteleria.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1104/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa d'11 de febrer
de 2015).

RGE núm. 1093/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocol A làries del Consorci Formentera
Desenvolupament. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1094/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Institut d'Estudis
Baleàrics. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1095/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment de desestacionalització
de l'oferta a l'illa de Mallorca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1096/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per a la música de les
Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat
de Palma". (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1097/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per ala Recuperació de
la Fauna de les Illes Balears (COFIB). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1098/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1099/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per al foment
d'infraestructures universitàries (COFIU). (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1100/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Velòdrom Palma Arena.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1101/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA (GEIBSAU). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1102/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1105/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1106/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1107/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1108/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1109/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria de Salut.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1110/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1111/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1112/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1113/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de l'Agència del Turisme
de les ILles Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1114/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de
2015).

RGE núm. 1126/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de
2015).

RGE núm. 1115/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer
de 2015).

RGE núm. 1127/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació
Conservatori de Música i Dansa. (Mesa d'11 de febrer de
2015).

RGE núm. 1116/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de l'Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals. (Mesa d'11
de febrer de 2015).

RGE núm. 1128/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació d'Atenció
i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1117/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de l'Institut Balear de
l'Habitatge (IBAVI). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1129/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1118/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de l'Institut Balear de la
Joventut. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1119/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de l'Institut Balear de la
Natura. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1120/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1121/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de Ports de les Illes
Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1122/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1123/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de Serveis de Millora
Agrària i Pesquera. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1124/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de Serveis Ferroviaris de
Mallorca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1125/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1130/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1131/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació per a
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1132/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació per a
l'Esport Balear. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1133/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Robert
Graves. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1134/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Santuari de
Lluc. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1135/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Teatre
Principal d'Inca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1136/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB). (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1137/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci Centre
Balears Europa. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1138/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci d'Aigües de
les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1149/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci per al foment
d'infraestructures universitàries (COFIU). (Mesa d'11 de
febrer de 2015).

RGE núm. 1139/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocol A làries publicades del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de
2015).

RGE núm. 1150/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci Velòdrom
Palma Arena. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1140/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. (Mesa d'11
de febrer de 2015).

RGE núm. 1151/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Gestió d'Emergències
de les Illes Balears, SA (GEIBSAU). (Mesa d'11 de febrer de
2015).

RGE núm. 1141/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci de Transports
de Mallorca (CTM). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1152/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de Multimèdia de les Illes
Balears, SA. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1142/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci Escola
d'Hoteleria. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1165/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1143/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci Formentera
Desenvolupament. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1166/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1144/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci Institut
d'Estudis Baleàrics. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1167/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1145/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci per a la
millora d'infraestructures turístiques i foment de
desestacionalització de l'oferta a l'illa de Mallorca. (Mesa d'11
de febrer de 2015).

RGE núm. 1168/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1146/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci per a la
música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes
Balears "Ciutat de Palma". (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1147/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci per ala
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1148/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades del Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1169/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1170/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria de Família i Serveis
Socials. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1171/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria de Salut. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1172/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Conselleria de Turisme i Esports.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1173/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1185/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Serveis de Millora Agrària i Pesquera.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1174/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1186/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1175/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Agència del Turisme de les ILles
Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1187/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1176/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1188/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1177/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1189/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Conservatori de Música i
Dansa. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1178/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1190/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1179/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1180/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut Balear de la Joventut. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
RGE núm. 1181/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut Balear de la Natura. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
RGE núm. 1182/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1183/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Ports de les Illes Balears. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1184/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Serveis d'Informació Territorial de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1191/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació d'Investigació Sanitària de
les Illes Balears Ramon Llull. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1192/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1193/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació per a l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). (Mesa d'11 de febrer
de 2015).
RGE núm. 1194/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries publicades de la Fundació per a
l'Esport Balear. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1195/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Robert Graves. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1196/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Santuari de Lluc. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
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RGE núm. 1197/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Fundació Teatre Principal d'Inca.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1209/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci per ala Recuperació de la Fauna
de les Illes Balears (COFIB). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1198/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1210/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).

RGE núm. 1199/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci Centre Balears Europa. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1200/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1201/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1202/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1203/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci de Transports de Mallorca
(CTM). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1204/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci Escola d'Hoteleria. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
RGE núm. 1205/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci Formentera Desenvolupament.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1206/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci Institut d'Estudis Baleàrics.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1207/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment de desestacionalització
de l'oferta a l'illa de Mallorca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1208/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci per a la música de les Illes
Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de
Palma". (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1211/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats pel Consorci per al foment d'infraestructures
universitàries (COFIU). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1212/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats perl Consorci Velòdrom Palma Arena. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1213/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per la Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA (GEIBSAU). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1214/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per Multimèdia de les Illes Balears, SA. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1215/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1216/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1217/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1218/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1219/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1220/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria de Família i Serveis
Socials. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1221/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria de Salut. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1222/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria de Turisme i Esports.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1223/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1224/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1225/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1226/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Conservatori de Música i
Dansa. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1227/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1228/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació d'Investigació Sanitària de
les Illes Balears Ramon Llull. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1229/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1230/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació per a l'Escola Superior d'Art

Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). (Mesa d'11 de febrer
de 2015).
RGE núm. 1231/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació per a l'esport balear. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1232/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Robert Graves. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1233/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Santuari de Lluc. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
RGE núm. 1234/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Teatre Principal d'Inca.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1235/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1236/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Centre Balears Europa. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1237/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1238/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1239/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1240/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci de Transports de Mallorca
(CTM). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1241/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Escola d'Hoteleria. (Mesa d'11
de febrer de 2015).

RGE núm. 1251/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Agència del Turisme de les Illes Balears.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1242/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Formentera Desenvolupament.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1252/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1243/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Institut d'Estudis Baleàrics.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1253/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1244/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment de desestacionalització
de l'oferta a l'illa de Mallorca. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1254/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1245/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per a la música de les Illes
Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de
Palma". (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1246/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per ala Recuperació de la Fauna
de les Illes Balears (COFIB). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1247/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1248/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per al foment d'infraestructures
universitàries (COFIU). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1249/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Velòdrom Palma Arena. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1250/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1255/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1256/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut Balear de la Joventut. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
RGE núm. 1257/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut Balear de la Natura. (Mesa d'11
de febrer de 2015).
RGE núm. 1258/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1259/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Ports de les Illes Balears. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1260/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Serveis d'Informació Territorial de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1261/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Serveis de Millora Agrària i Pesquera.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1262/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1263/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA (GEIBSAU). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1302/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pas a Crist Rei
(3). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1307/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1308/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1309/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Agència del Turisme de les Illes
Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1264/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motivació per la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Multimèdia de les Illes Balears, SA. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1310/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1287/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a canvis de
criteri amb l'ampliació del Club Marítim del Molinar de
Llevant. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1311/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides pel Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1290/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a presumptes
irregularitats a Marineland. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1312/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut Balear d'Infraestructures
i Serveis Educatius i Culturals. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1292/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sanció a
l'Ajuntament de Pollença per incompliment de la Llei 1/1992.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1293/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions
de Fátima Báñez sobre ocupació. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1294/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a via verda
d'Alaró. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1296/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a incidències a
SFM amb el canvi de sistema de torns. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1298/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mestre
industrial sense títol d'enginyer tècnic. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1300/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pas a Crist Rei
(1). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1301/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pas a Crist Rei
(2). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1313/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1314/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut Balear de la Joventut.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1315/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut Balear de la Natura.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1316/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1317/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Ports de les Illes Balears. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1318/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1319/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Serveis de Millora Agrària i
Pesquera. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1320/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per Serveis Ferroviaris de Mallorca.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1321/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Administracions Públiques (I). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1322/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I). (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1323/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1324/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (I). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1325/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1326/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Família i Serveis Socials (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1327/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Salut (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1328/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Turisme i Esports (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1329/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1330/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Administracions Públiques (II). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1331/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II). (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1332/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (II). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1333/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (II). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1334/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1335/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Família i Serveis Socials (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1336/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Salut (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1337/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Turisme i Esports (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1338/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència (II). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1339/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Administracions Públiques (I). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1340/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I). (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
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RGE núm. 1341/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1353/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Família i Serveis Socials (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1342/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (I). (Mesa d'11 de febrer de
2015).

RGE núm. 1354/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Salut (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1343/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1355/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Turisme i Esports (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1344/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Família i Serveis Socials (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1356/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència (II). (Mesa d'11 de febrer de
2015).

RGE núm. 1345/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Salut (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1357/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria
d'Administracions Públiques. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1346/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Turisme i Esports (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1358/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1347/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència (I). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1359/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1348/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Administracions Públiques (II). (Mesa d'11 de febrer de
2015).

RGE núm. 1360/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1349/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II). (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1350/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (II). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1351/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (II). (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1352/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (II). (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1361/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1362/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Família i
Serveis Socials. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1363/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Salut. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1364/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1365/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
línies d'ajudes o subvencions de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1383/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats pel conseller d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1366/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1384/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats per la consellera de Família i Serveis Socials.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1367/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1385/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats pel conseller de Salut. (Mesa d'11 de febrer
de 2015).

RGE núm. 1368/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1386/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats pel conseller de Turisme i Esports. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1369/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1387/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats pel vicepresident i conseller de Presidència.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1370/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria de Família i Serveis
Socials. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1388/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Administracions
Públiques. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1371/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria de Salut. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1389/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1372/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1390/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Economia i
Competitivitat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1373/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions concedides per la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1391/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger per la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1379/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats pel conseller d'Administracions Públiques.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1392/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1380/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1393/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger per la consellera de Família i
Serveis Socials. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1381/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats pel conseller d'Economia i Competitivitat.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1394/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller de Salut. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1382/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats per la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1395/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller de Turisme i
Esports. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1407/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel Sr. President (II). (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1396/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel vicepresident i conseller de
Presidència. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1408/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 6 de febrer.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1397/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Administracions
Públiques. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1398/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1399/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Economia i
Competitivitat. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1400/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger per la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

Palma, a 11 de febrer de 2015.
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.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital
d'Eivissa
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Eivissa i per especialitats a dia 31 de gener del
2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 1401/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1402/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger per la consellera de Família i
Serveis Socials. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1403/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller de Salut. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1404/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel conseller de Turisme i
Esports. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1405/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel vicepresident i conseller de
Presidència. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1406/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges realitzats a l'estranger pel Sr. President (I). (Mesa d'11
de febrer de 2015).

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.
Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca
Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital d'Inca i per especialitats a dia 31 de gener del 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Son
Llàtzer

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Formentera i per especialitats a dia 31 de gener del
2015.

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital Son Llàtzer i per especialitats a dia 31 de gener del
2015.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Manacor

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital
Universitari de Son Espases

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Manacor i per especialitats a dia 31 de gener del
2015.

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital Universitari de Son Espases i per especialitats a dia
31 de gener del 2015.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Menorca

Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital d'Eivissa

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica a
l'Hospital de Menorca i per especialitats a dia 31 de gener del
2015.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital d'Eivissa i per especialitats a dia 31 de
gener del 2015.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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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Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital d'Inca

Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital de Menorca

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital d'Inca i per especialitats a dia 31 de
gener del 2015.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital de Menorca i per especialitats a dia 31
de gener del 2015.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital de Formentera

Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital Son Llàtzer

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital de Formentera i per especialitats a dia
31 de gener del 2015.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital Son Llàtzer i per especialitats a dia 31
de gener del 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital de Manacor

Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista a
l'Hospital Universitari de Son Espases

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital de Manacor i per especialitats a dia 31
de gener del 2015.

Dades de llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista a l'Hospital Universitari de Son Espases i per
especialitats a dia 31 de gener del 2015.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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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Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
d'Eivissa
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital d'Eivissa i per prova complementària a dia 31 de
gener del 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)

Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Menorca

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital de Menorca i per prova complementària a dia 31 de
gener del 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Inca
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital d'Inca i per prova complementària a dia 31 de gener
del 2015.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital Son
Llàtzer
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital Son Llàtzer per prova complementària a dia 31 de
gener de 2015.

Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Formentera

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital de Formentera i per prova complementària a dia 31 de
gener de 2015.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Manacor
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital de Manacor i per prova complementària a dia 31 de
gener del 2015.

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.
Llistes d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
Universitari de Son Espases
Dades de llistes d'espera per a proves complementàries a
l'Hospital Universitari de Son Espases i per prova
complementària a dia 31 de gener de 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa
realitzades el mes de gener de 2015.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Manacor
realitzades el mes de gener de 2015.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Inca
realitzades el mes de gener de 2015.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Menorca
realitzades el mes de gener de 2015.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital de Formentera

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital de
Formentera realitzades el mes de gener de 2015.

Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer
realitzades el mes de gener de 2015.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quiròfans funcionant a l'Hospital de Formentera

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.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Formentera
durant el mes de gener de 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari de Son
Espases
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Dades d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Universitari
de Son Espases realitzades el mes de gener de 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Quiròfans funcionant a l'Hospital de Manacor

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.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Manacor
durant el mes de gener de 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quiròfans funcionant a l'Hospital d'Eivissa
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Eivissa
durant el mes de gener de 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Quiròfans funcionant a l'Hospital de Menorca

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.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Menorca
durant el mes de gener de 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quiròfans funcionant a l'Hospital d'Inca
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital d'Inca durant
el mes de gener de 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Quiròfans funcionant a l'Hospital Son Llàtzer

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.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital Son Llàtzer
durant el mes de gener de 2015.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.
Quiròfans funcionant a l'Hospital Universitari de Son Espases

Interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques als hospitals
públics
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de gener de 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Nombre de quiròfans funcionant a l'Hospital de Son Espases
durant el mes de gener de 2015.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals públics
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, el mes de gener de 2015?

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.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut el mes de gener de 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques als hospitals
públics
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de gener de 2015?

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.
Ginecòleg/ginecòloga per a interrupcions voluntàries de
l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut el mes de
gener de 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (I)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
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comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, el mes de
gener de 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, el mes de gener de 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (II)

Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (V)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
comunitat autònoma i han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes de gener de 2015?

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'ib-salut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades de la nostra comunitat
autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossada per clínica privada,
el mes de gener de 2015?

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (III)

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.
Ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'ib-salut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades de la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossada per clínica privada, el mes de gener de 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (IV)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossats per
hospital, el mes de gener de 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Cànon preestablert pagat

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.

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert ha pagat el mes de gener de 2015 el Servei de Salut
de les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital
Can Misses, SA?

Ginecòlegs i ginecòlogues objectors a cada hospital públic
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossats per hospital, el mes de gener de 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Cànon variable pagat

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.

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat el mes de gener de 2015 el Servei de Salut de
les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital Can
Misses, SA, desglossades per conceptes?

Anticonceptius orals prescrits a l'ib-salut
Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'ib-salut durant
el mes de gener de 2015 especificant-ne el nom comercial, el
nombre d'envasos i el cost econòmic total de cada presentació?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Voluntats anticipades registrades
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.
Nins i nines acollits al PADI
Quants nins i nines s'han acollit al PADI, per any d'edat, el
mes de gener de 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
Balears durant el mes de gener de 2015, desglossades per illes?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (I)
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.

Quin és el nombre de dones dins el programa de detecció
precoç del càncer de mama a Balears l'any 2014?

BOPIB núm. 186 - 13 de febrer de 2015
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
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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.
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (V)
Quin és el nombre de dones dins el programa de detecció
precoç del càncer de mama a Balears que s'han fet la
mamografia l'any 2014?

Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (II)
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quin és el nombre de cartes trameses a dones dins el
programa de detecció precoç del càncer de mama a Balears l'any
2014?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (VI)
Quina és la cobertura del programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears l'any 2014?

Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (III)

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quin és el nombre de cridades telefòniques realitzades a
dones dins el programa de detecció precoç del càncer de mama
a Balears l'any 2014?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

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.
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (VII)
Quin és el nombre de dones dins el programa de detecció
precoç del càncer de mama a Balears que s'han fet la
mamografia durant l'any 2014 i que ja se l'havien feta amb
anterioritat?

Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (IV)
Quin és el nombre de dones dins el programa de detecció
precoç del càncer de mama a Balears que han rebutjat fer-se la
mamografia l'any 2014?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears
(VIII)
Quin és el nombre de dones dins el programa de detecció
precoç del càncer de mama a Balears que s'han fet la
mamografia durant l'any 2014 i que ja se l'havien feta l'any
2012?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (XI)
Quin és el nombre de cada diagnòstic de lesions de mama
trobades a dones dins el programa de detecció precoç del càncer
de mama a Balears l'any 2014?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (IX)
Quin és el nombre de dones dins el programa de detecció
precoç del càncer de mama a Balears que s'han fet la
mamografia i que han estat citades per a proves
complementàries posteriors l'any 2014?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (X)
Quin és el nombre de lesions de mama trobades, a estadis
inicials, a dones dins el programa de detecció precoç del càncer
de mama a Balears l'any 2014?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears (XII)
Quina ha estat la taxa de mortalitat per càncer de mama a les
Illes Balears l'any 2014?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears
(XIII)
Quin és el pressupost del programa de detecció precoç del
càncer de mama a Balears l'any 2015?
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
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Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina ha estat la despesa real, a final d'any, del programa de
detecció precoç del càncer de mama a Balears l'any 2014?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 30
de gener de 2015

BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
PIAS, desembre 2014 i gener 2015
Quants de PIAS s'han signat els mesos de desembre de 2014
i gener de 2015? Es demana el detall per mes.
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 30 de gener de 2015?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
PIAS, Servei d'ajuda a domicili, desembre 2014 i gener 2015
Quants de PIAS de Servei d'ajuda a domicili s'han signat els
mesos de desembre de 2014 i gener de 2015? Es demana el
detall per mes.

Dependència, desembre 2014 i gener 2015
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència dels mesos de desembre de
2014 i gener de 2015?
Quants beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda econòmica
familiar de dependència dels mesos de desembre de 2014 i
gener de 2015?
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada els mesos de
desembre de 2014 i gener de 2015?
De la quantia total de la nòmina dels mesos de desembre de
2014 i gener de 2015 de l'ajuda econòmica de dependència
quina part correspon a endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència els mesos de desembre de 2014 i gener de 2015?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència els mesos de desembre de 2014 i
gener de 2015?
Quantes solAlicituds de dependència s'han registrat els mesos
de desembre de 2014 i gener de 2015?
Quantes valoracions de dependència s'han signat els mesos
de desembre de 2014 i gener de 2015?
Quantes resolucions de dependència s'han signat els mesos
de desembre de 2014 i gener de 2015?
Agrairem el detall per mesos a totes les respostes d'aquestes
preguntes.

Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
PIAS, ajuda econòmica per dependència, desembre 2014 i gener
2015
Quants de PIAS d'ajuda econòmica per dependència s'han
signat els mesos de desembre de 2014 i gener de 2015? Es
demana el detall per mes.
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estada al centre Es Fusteret, desembre 2014 i gener 2015

Programa de medi obert, desembre 2014 i gener 2015

Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre Es
Fusteret durant els mesos de desembre de 2014 i gener de 2015?
Es demana el detall per mes.

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el Programa de medi obert els mesos de desembre de
2014 i gener de 2015? Es demana el detall per mes.

Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estada al centre Es Mussol, desembre 2014 i gener 2015

Ingressos al centre Es Fusteret, desembre 2014 i gener 2015

Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre Es Mussol
durant els mesos de desembre de 2014 i gener de 2015? Es
demana el detall per mes.

Quants de menors han estat ingressats els mesos de
desembre de 2014 i gener de 2015 i amb quina mesura judicial
al centre Es Fusteret? Detall per mes i setmana.

Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estada al centre Es Pinaret, desembre 2014 i gener 2015

Ingressos al centre Es Pinaret, desembre 2014 i gener 2015

Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre Es Pinaret
durant els mesos de desembre de 2014 i gener de 2015? Es
demana el detall per mes.

Quants de menors han estat ingressats els mesos de
desembre de 2014 i gener de 2015 i amb quina mesura judicial
al centre Es Pinaret? Detall per mes i setmana.

Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ingressos al centre Es Mussol, desembre 2014 i gener 2015

Espera per a intervenció quirúrgica, desembre 2014 i gener
2015

Quants de menors han estat ingressats els mesos de
desembre de 2014 i gener de 2015 i amb quina mesura judicial
al centre Es Mussol? Detall per mes i setmana.
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE, desembre 2014 i gener 2015
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant els mesos de desembre de
2014 i gener de 2015? (es demana detall per mes).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant els
mesos de desembre de 2014 i gener de 2015, que hagin de ser
abonades per l'ib-salut? (es demana detall per mes).
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Detecció de càncer de mama, desembre 2014 i gener 2015
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
els mesos de desembre de 2014 i gener de 2015? Es demana
detall per mes.
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quin és el nombre de pacients esperant més de 180 dies una
intervenció quirúrgica, a data d'1 de desembre de 2014?
Especificació per hospital.
Quin és el nombre de pacients esperant més de 180 dies una
intervenció quirúrgica, a data d'1 de gener de 2015?
Especificació per hospital.
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Espera per a especialitats, desembre 2014 i gener 2015
Quin és el nombre de pacients esperant més de 180, a data
d'1 de desembre de 2014, per a les especialitats mèdiques de
traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i urologia?
Quin és el nombre de pacients esperant més de 180 dies, a
data d'1 de gener de 2015, per a les especialitats mèdiques de
traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i urologia?
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques, desembre 2014 i gener 2015
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat els mesos
de desembre de 2014 i gener de 2015 als hospitals públics i a les
fundacions? Se solAlicita especificació per mes, hospitals o
fundacions.
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)

CL)
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 Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

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.
Intervencions quirúrgiques, desembre 2014 i gener 2015 (II)

Mestre industrial
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat els mesos
de desembre de 2014 i gener de 2015 als hospitals privats amb
ànim de lucre o sense, pagades amb doblers públics,
independentment de la fórmula administrativa que sustenti el
pagament? Se solAlicita especificació del mes, de l'hospital o
clínica i del nombre d'intervencions realitzades.
Palma, a 26 de gener de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Segons resposta a les preguntes 769/14, 770/14, 4667/14 i
15224/14, per què es manté el mestre industrial sense tenir títol
homologable a títol d'enginyer tècnic?
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Agenda del president de 21 de juliol de 2014

Projectes inclosos al Pla Juncker (I)
Relació dels projectes presentats davant el Govern
d'Espanya per tal que puguin ser inclosos al Pla Juncker.
Palma, a 3 de febrer de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Quina va ser l'agenda oficial del president del Govern dia 21
de juliol de 2014?
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Projectes inclosos al Pla Juncker (II)

Agenda del president de 24 de juliol de 2014

En quines dates (registre de sortida) foren tramesos els
projectes presentats davant el Govern d'Espanya per tal que
puguin ser inclosos al Pla Juncker?

Quina va ser l'agenda oficial del president del Govern dia 24
de juliol de 2014?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 4 de febrer de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.
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Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions
Públiques

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria d'Administracions Públiques des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori des del principi de legislatura fins el dia de resposta a
aquesta solAlicitud?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat

Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Família i Serveis
Socials

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria d'Economia i Competitivitat des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria de Família i Serveis Socials des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.
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Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Salut
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria de Salut des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
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.
Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i Esports
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria de Turisme i Esports des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Ambiental des del principi de legislatura fins el dia de resposta
a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
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.
Despeses protocolAlàries de l'Agència del Turisme de les Illes
Balears
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Agència del Turisme de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocolAlàries de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència des
del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocolAlàries de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat

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.
Despeses protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears des del principi de legislatura fins el dia de resposta a
aquesta solAlicitud?
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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.
Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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.
Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Institut Balear de la Natura des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
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.

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.
Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI)
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears des del principi de legislatura fins el dia de resposta a
aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Despeses protocolAlàries de Ports 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.
Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Institut Balear de la Joventut des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Ports de les Illes Balears des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears

Despeses protocolAlàries de la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia des
del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries de Serveis de Millora Agrària i
Pesquera

Despeses protocolAlàries de la Fundació Banc de sang i teixits
de les Illes Balears

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Serveis de Millora Agrària i Pesquera des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Banc de sang i teixits de les Illes
Balars des del principi de legislatura fins el dia de resposta a
aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca

Despeses protocolAlàries de la Fundació Conservatori de Música
i Dansa

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Serveis Ferroviaris de Mallorca del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Conservatori de Música i Dansa des
del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears

Despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de
promoció de l'autonomia personal de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic
de les Illes Balears (ESADIB) des del principi de legislatura fins
el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocolAlàries de la Fundació d'Investigació Sanitària
de les Illes Balears Ramon Llull
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
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.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Esport Balear
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació per a l'Esport Balear des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
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.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Robert Graves
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Robert Graves des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc

Despeses protocolAlàries del Consorci Centre Balears Europa

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Santuari de Lluc des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci Centre Balears Europa des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal d'Inca

Despeses protocolAlàries del Consorci d'Aigües de les Illes
Balears

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Teatre Principal d'Inca des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci d'Aigües de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
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.
Despeses protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB)
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears (AQUIB) des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
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.
Despeses protocolAlàries del Consorci d'Infraestructures de les
Illes Balears
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears des
del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

EE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Despeses protocolAlàries del Consorci de recursos sociosanitaris
i assistencials de les Illes Balears

Despeses protocol A làries
Desenvolupament

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials
de les Illes Balears des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci Formentera Desenvolupament des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

del

Consorci

Formentera

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Despeses protocolAlàries del Consorci de Transport de Mallorca
(CTM)

Despeses protocolAlàries del Consorci Institut d'Estudis
Baleàrics

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) des
del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci Institut d'Estudis Baleàrics des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ED)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.

Despeses protocolAlàries del Consorci Escola d'Hoteleria

Despeses protocolAlàries del Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització
de l'oferta a l'illa de Mallorca

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci Escola d'Hoteleria des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci per a la millora d'infraestructures
turístiques i foment de la desestacionalització de l'oferta a l'illa
de Mallorca des del principi de legislatura fins el dia de resposta
a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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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.
Despeses protocolAlàries del Consorci per a la Música de les
Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de
Palma"
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci per a la Música de les Illes Balears
Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma" des
del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per al Foment
d'infraestructures universitàries (COFIU)
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci per al Foment d'infraestructures
universitàries (COFIU) des del principi de legislatura fins el dia
de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Despeses protocolAlàries del Consorci per a la recuperació de la
fauna de les Illes Balears (COFIB)
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci per a la recuperació de la fauna de les
Illes Balears (COFIB) des del principi de legislatura fins el dia
de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci Velòdrom Palma Arena
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci Velòdrom Palma Arena des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocolAlàries del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de
millora i construcció d'infraestructures al territori de l'entitat
local menor de Palmanyola des del principi de legislatura fins
el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

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.
Despeses protocolAlàries de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA (GEIBSAU)
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.

Despeses protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA

Despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Multimèdia de les Illes Balears, SA des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Conselleria d'Economia i Competitivitat des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria
d'Administracions Públiques

Despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Conselleria d'Administracions Públiques des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria de Família
i Serveis Socials

Despeses protocolAlàries publicades de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Conselleria de Família i Serveis Socials des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria de Salut

Despeses protocolAlàries publicades de l'Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Conselleria de Salut des del principi de legislatura
fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries publicades de la Conselleria de
Turisme i Esports
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Conselleria de Turisme i Esports des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Despeses protocolAlàries publicades de l'Agència del Turisme de
les Illes Balears
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per l'Agència del Turisme de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

Despeses protocolAlàries publicades de l'Institut Balear de
l'Habitatge (IBAVI)

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears des
del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocolAlàries publicades del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Despeses protocolAlàries publicades de l'Institut Balear de la
Joventut
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per l'Institut Balear de la Joventut des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocolAlàries publicades de l'Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius
i Culturals des del principi de legislatura fins el dia de resposta
a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Despeses protocolAlàries publicades de l'Institut Balear de la
Natura
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per l'Institut Balear de la Natura des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

FJ)

Despeses protocolAlàries publicades de l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears

Despeses protocolAlàries publicades de Serveis de Millora
Agrària i Pesquera

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per Serveis de Millora Agrària i Pesquera des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de Ports de les Illes Balears

Despeses protocolAlàries publicades de Serveis Ferroviaris de
Mallorca

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per Ports de les Illes Balears des del principi de legislatura
fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per Serveis Ferroviaris de Mallorca del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FI)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries publicades de Serveis d'Informació
Territorial de les Illes Balears
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears des
del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Banc de
sang i teixits de les Illes Balears

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació Banc de sang i teixits de les Illes Balars
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Conservatori
de Música i Dansa

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació Conservatori de Música i Dansa des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació d'atenció i
suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal
de les Illes Balears

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació per a
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de
promoció de l'autonomia personal de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB) des del principi de legislatura fins
el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació per a
l'Esport Balear

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Teatre
Principal d'Inca

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació per a l'Esport Balear des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació Teatre Principal d'Inca des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Robert
Graves

Despeses protocolAlàries publicades de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació Robert Graves des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) des del principi de legislatura fins el dia de resposta
a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocolAlàries publicades de la Fundació Santuari de
Lluc
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per la Fundació Santuari de Lluc des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Despeses protocolAlàries publicades del Consorci Centre Balears
Europa
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci Centre Balears Europa des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades del Consorci d'Aigües de
les Illes Balears

Despeses protocolAlàries publicades del Consorci de Transport
de Mallorca (CTM)

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web perl Consorci de Transports de Mallorca (CTM) des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocol A làries publicades
d'Infraestructures de les Illes Balears

del

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.

Consorci

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries publicades del Consorci Escola
d'Hoteleria
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci Escola d'Hoteleria des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades del Consorci de recursos
sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les
Illes Balears des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries publicades del Consorci Formentera
Desenvolupament
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci Formentera Desenvolupament des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

GI)

Despeses protocolAlàries publicades del Consorci Institut
d'Estudis Baleàrics

Despeses protocolAlàries publicades del Consorci per a la
recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB)

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci Institut d'Estudis Baleàrics des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes
Balears (COFIB) des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocolAlàries publicades del Consorci per a la
millora d'infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l'oferta a l'illa de Mallorca
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci per a la millora d'infraestructures turístiques
i foment de la desestacionalització de l'oferta a l'illa de Mallorca
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Despeses protocolAlàries publicades del Consorci per a la
Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes
Balears "Ciutat de Palma"
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra
Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma" des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Despeses protocolAlàries publicades del Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci per al desenvolupament d'actuacions de
millora i construcció d'infraestructures al territori de l'entitat
local menor de Palmanyola des del principi de legislatura fins
el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades del Consorci per al Foment
d'infraestructures universitàries (COFIU)

Despeses protocolAlàries publicades de Multimèdia de les Illes
Balears, SA

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci per al Foment d'infraestructures universitàries
(COFIU) des del principi de legislatura fins el dia de resposta a
aquesta solAlicitud?

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per Multimèdia de les Illes Balears, SA des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Despeses protocolAlàries publicades del Consorci Velòdrom
Palma Arena
Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web pel Consorci Velòdrom Palma Arena des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Convenis subscrits per la Conselleria d'Administracions
Públiques
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Conselleria d'Administracions Públiques.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Despeses protocolAlàries publicades de Gestió d'Emergències de
les Illes Balears, SA (GEIBSAU)

Convenis subscrits per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori

Quines despeses protocolAlàries han estat publicades a la
web per Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Convenis subscrits per la Conselleria d'Economia i
Competitivitat

Convenis subscrits per la Conselleria de Família i Serveis
Socials

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Conselleria d'Economia i Competitivitat.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Conselleria de Família i Serveis Socials.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Convenis subscrits per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats

Convenis subscrits per la Conselleria de Salut

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Conselleria de Salut.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.
Convenis subscrits per la Conselleria de Turisme i Esports

Convenis subscrits per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Conselleria de Turisme i Esports.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

HA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Convenis subscrits per la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència

Convenis subscrits per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Convenis subscrits per l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental

Convenis subscrits pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Convenis subscrits per l'Agència del Turisme de les Illes
Balears

Convenis subscrits per l'Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per l'Agència
del Turisme de les Illes Balears.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per l'Institut
Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Convenis subscrits per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Convenis subscrits per l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per l'Institut
Balear de l'Habitatge (IBAVI).

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.

Convenis subscrits per l'Institut Balear de la Joventut
Convenis subscrits per Ports de les Illes Balears
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per de
l'Institut Balear de la Joventut.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per Ports de
les Illes Balears.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.

Convenis subscrits per l'Institut Balear de la Natura
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per l'Institut
Balear de la Natura.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Convenis subscrits per Serveis d'Informació Territorial de les
Illes Balears
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Convenis subscrits per Serveis de Millora Agrària i Pesquera

Convenis subscrits per la Fundació Banc de sang i teixits de les
Illes Balears

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per Serveis
de Millora Agrària i Pesquera.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació Banc de sang i teixits de les Illes Balears.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.

Convenis subscrits per Serveis Ferroviaris de Mallorca
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per de
Serveis Ferroviaris de Mallorca.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Convenis subscrits per la Fundació Conservatori de Música i
Dansa
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació Conservatori de Música i Dansa.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Convenis subscrits per la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Convenis subscrits per la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia
personal de les Illes Balears.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Convenis subscrits per la Fundació d'Investigació Sanitària de
les Illes Balears Ramon Llull

Convenis subscrits per la Fundació per a l'Esport Balear

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació per a l'Esport Balear.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Convenis subscrits per la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Convenis subscrits per la Fundació per a l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB).
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Convenis subscrits per la Fundació Robert Graves
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació Robert Graves.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis subscrits per la Fundació Santuari de Lluc
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació Santuari de Lluc.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

HZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Convenis subscrits per la Fundació Teatre Principal d'Inca

Convenis subscrits pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per la
Fundació Teatre Principal d'Inca.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
d'Aigües de les Illes Balears.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IA)

Convenis subscrits per l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB)

Convenis subscrits pel Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IB)

Convenis subscrits pel Consorci Centre Balears Europa

Convenis subscrits pel Consorci de recursos sociosanitaris i
assistencials de les Illes Balears

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
Centre Balears Europa.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IC)

IF)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Convenis subscrits pel Consorci de Transport de Mallorca
(CTM)

Convenis subscrits pel Consorci Institut d'Estudis Baleàrics

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
de Transports de Mallorca (CTM).

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
Institut d'Estudis Baleàrics.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IG)
ID)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis subscrits pel Consorci Escola d'Hoteleria
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
Escola d'Hoteleria.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis subscrits pel Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització
de l'oferta a l'illa de Mallorca
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
per a la millora d'infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l'oferta a l'illa de Mallorca.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IE)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis subscrits pel Consorci Formentera Desenvolupament
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
Formentera Desenvolupament.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

IH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis subscrits pel Consorci per a la Música de les Illes
Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de
Palma"
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
per a la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les
Illes Balears "Ciutat de Palma".
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
II)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Convenis subscrits pel Consorci per a la recuperació de la fauna
de les Illes Balears (COFIB)

Convenis subscrits pel Consorci Velòdrom Palma Arena

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB).

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
Velòdrom Palma Arena.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IJ)

IM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis subscrits pel Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Convenis subscrits per Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA (GEIBSAU)
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU).
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IN)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Convenis subscrits pel Consorci per al Foment d'infraestructures
universitàries (COFIU)
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada pel Consorci
per al Foment d'infraestructures universitàries (COFIU).
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis subscrits per Multimèdia de les Illes Balears, SA
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1 de
gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada per
Multimèdia de les Illes Balears, SA.
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IO)

IQ)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Administracions Públiques

Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Economia i Competitivitat

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Administracions Públiques per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IP)

IR)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori

Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
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cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria de Turisme i Esports
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria de
Turisme i Esports per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?

IT)
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria de Família i Serveis Socials

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IX)

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria de
Família i Serveis Socials per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència
Quina motivació es va utilitzar per part de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Conselleria de Salut
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria de
Salut per a la utilització de la figura del conveni de colAlaboració
i les raons que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin
la subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Balear d'Innovació i Tecnologia per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JB)
IZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Banc de sang i teixits de les
Illes Balears
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació Banc
de sang i teixits de les Illes Balears per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears
Quina motivació es va utilitzar per part de Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia
personal de les Illes Balears per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Conservatori de Música i
Dansa
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Conservatori de Música i Dansa per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

JC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació d'Investigació Sanitària de les
Illes Balears Ramon Llull
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull per a
la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
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Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Robert Graves
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Robert Graves per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació per a l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació per
a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB)per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JF)

JH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Santuari de Lluc
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Santuari de Lluc per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació per a l'Esport Balear
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació per
a l'Esport Balear per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per la Fundació Teatre Principal d'Inca
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Teatre Principal d'Inca per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
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cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JL)

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears

JJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB)
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Centre Balears Europa
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci Centre Balears Europa per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears per
a la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les
raons que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci de recursos sociosanitaris i
assistencials de les Illes Balears
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de
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les Illes Balears per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Formentera Desenvolupament
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci Formentera Desenvolupament per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci de Transport de Mallorca (CTM)
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci de Transports de Mallorca (CTM) per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Institut d'Estudis Baleàrics
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci Institut d'Estudis Baleàrics per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Escola d'Hoteleria
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci Escola d'Hoteleria per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per a la millora d'infraestructures
turístiques i foment de la desestacionalització de l'oferta a l'illa
de Mallorca
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci per a la millora d'infraestructures
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turístiques i foment de la desestacionalització de l'oferta a l'illa
de Mallorca per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per a la Música de les Illes
Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de
Palma"
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci per a la Música de les Illes Balears
Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma" per
a la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les
raons que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per a la recuperació de la fauna
de les Illes Balears (COFIB)
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes
Balears (COFIB) per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci per al desenvolupament d'actuacions de
millora i construcció d'infraestructures al territori de l'entitat
local menor de Palmanyola per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci per al Foment d'infraestructures
universitàries (COFIU)
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci per al Foment d'infraestructures
universitàries (COFIU) per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Consorci Velòdrom Palma Arena
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Consorci Velòdrom Palma Arena per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Agència del Turisme de les Illes Balears
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència del
Turisme de les Illes Balears per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
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contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears
Quina motivació es va utilitzar per part com amb una entitat
privada pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut Balear de la Natura
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut Balear
de la Natura per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut Balear
de l'Habitatge (IBAVI) per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut Balear de la Joventut
Quina motivació es va utilitzar per part de de l'Institut
Balear de la Joventut per a la utilització de la figura del conveni
de colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu

KH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Ports de les Illes Balears
Quina motivació es va utilitzar per part de Ports de les Illes
Balears per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears
Quina motivació es va utilitzar per part de Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Serveis de Millora Agrària i Pesquera
Quina motivació es va utilitzar per part de Serveis de
Millora Agrària i Pesquera per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
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contracte administratiu o la concessió d'una subvenció per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des
de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Serveis Ferroviaris de Mallorca
Quina motivació es va utilitzar per part de Serveis
Ferroviaris de Mallorca per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels
convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de
gener de 2013 i fins el dia en què es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Gestió d'Emergències de les Illes Balears,
SA (GEIBSAU)
Quina motivació es va utilitzar per part de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i fins el dia en què
es respongui?
Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

KQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Motivació de la utilització de la figura del conveni en els
convenis signats per Multimèdia de les Illes Balears, SA

Sanció a l'Ajuntament de Pollença per incompliment de la Llei
1/1992

Quina motivació es va utilitzar per part de Multimèdia de les
Illes Balears, SA per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció per a cadascun dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'1 de gener de 2013 i
fins el dia en què es respongui?

Pensa la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
sancionar l'Ajuntament de Pollença per incomplir la normativa
pel que fa a la Llei 1/1992, de protecció dels animals?

Palma, a 5 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Canvis de criteri en l'ampliació del Club Marítim del Molinar de
Llevant
Com valora el Govern el canvi de criteri de l'equip de
govern de l'Ajuntament de Palma pel que fa a l'ampliació del
Club Marítim del Molinar de Llevant, malgrat els informes
ambientals negatius de la CAIB?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Declaracions de Fátima Báñez sobre ocupació
Com valora el Govern les declaracions textuals de la
ministra de Treball en la seva visita ahir a Mallorca, en què va
afirmar: "Balears lidera la recuperación económica española,
creando centenares de miles de puestos de trabajo estable"?
Palma, a 28 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Via verda d'Alaró
Pensa el Govern fer alguna gestió per projectar la via verda
entre Alaró i l'estació de tren que reclamen els veïns, a
diferència de la de Manacor-Artà?

Presumptes irregularitats a Marineland
Com valora el Govern els fets denunciats per l'entitat SOS
Delfines pel que fa a presumptes irregularitats en l'entrenament
de cetacis al parc conegut com Marineland, al municipi de
Calvià?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 28 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

KT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

KX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Incidència a SFM pel canvi del sistema de torns

Pas a Crist Rei (2)

Quantes incidències es registraren la setmana del 19 de
gener a la sortida dels accessos des del tren o el metro a l'estació
intermodal?

Pensa el Govern en alguna solució per solucionar la
precarietat dels dos passos que comuniquen la barriada de Crist
Rei amb la resta del municipi d'Inca, xapats per les vies del tren,
tenint en compte el lamentable estat del pas subterrani?

Palma, a 28 de gener de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

KY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mestre industrial sense títol d'enginyer tècnic
Pas a Crist Rei (3)
Segons resposta a les preguntes 769/14, 770/14, 4667/14 i
15224/14, per què es manté el mestre industrial sense tenir títol
homologable a títol d'enginyer tècnic?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Està previst de cara al nou sistema de control d'accés al tren
d'SFM obrir els accessos de Crist Rei, al pas del seu pas per
Inca, tot atenent la demanda de centenars de ciutadans d'aquest
municipi?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pas a Crist Rei (1)
Quan pensa el Govern reobrir el pas situat entre l'avinguda
General Luque i l'estació del tren, que comunica la barriada de
Crist Rei amb la resta d'Inca?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions concedides per la Conselleria d'Administracions
Públiques
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Administracions Públiques sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions concedides per l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental

Subvencions concedides pel Fons de Garantia Agrària i
Pesquera

Relació de les subvencions concedides per l'Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent,
des de l'1 de gener de 2013.

Relació de les subvencions concedides pel Fons de Garantia
Agrària i Pesquera sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions concedides per l'Agència del Turisme de les Illes
Balears

Subvencions concedides per l'Institut d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals

Relació de les subvencions concedides per l'Agència del
Turisme de les Illes Balears sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent, des de l'1 de gener de 2013.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

LF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions concedides per l'Ens Públic Radiotelevisió de les
Illes Balears

Subvencions concedides per l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI)

Relació de les subvencions concedides per l'Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears sense promoure la publicitat
i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut Balear
de l'Habitatge (IBAVI) sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LJ)

Subvencions concedides per l'Institut Balear de la Joventut

Subvencions concedides per Ports de les Illes Balears

Relació de les subvencions concedides per l'Institut Balear
de la Joventut sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent, des de l'1 de gener de
2013.

Relació de les subvencions concedides per Ports de les Illes
Balears sense promoure la publicitat i la concurrència, d'acord
amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent, des de l'1 de gener de 2013.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
LH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions concedides per l'Institut Balear de la Natura

Subvencions concedides per Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears

Relació de les subvencions concedides per l'Institut Balear
de la Natura sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent, des de l'1 de gener de
2013.

Relació de les subvencions concedides per Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent,
des de l'1 de gener de 2013.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions concedides per l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears

Subvencions concedides per Serveis de Millora Agrària i
Pesquera

Relació de les subvencions concedides per l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent,
des de l'1 de gener de 2013.

Relació de les subvencions concedides per Serveis de
Millora Agrària i Pesquera sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions concedides per Serveis Ferroviaris de Mallorca

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (I)

Relació de les subvencions concedides per Serveis
Ferroviaris de Mallorca sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat durant l'exercici de
2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Administracions Públiques (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (I)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Administracions Públiques durant l'exercici de
2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats durant l'exercici
de 2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (I)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant
l'exercici de 2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti
almenys la data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts durant l'exercici de 2013
fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la data de
pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Família i Serveis Socials (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència (I)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria de Família i Serveis Socials durant l'exercici de
2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència durant l'exercici de
2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Salut (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Administracions Públiques (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria de Salut durant l'exercici de 2013 fins a la data de
la resposta, a la qual consti almenys la data de pagament, el
concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Administracions Públiques durant l'exercici de
2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

LY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Turisme i Esports (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria de Turisme i Esports durant l'exercici de 2013 fins
a la data de la resposta, a la qual consti almenys la data de
pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant
l'exercici de 2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti
almenys la data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

LZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (II)

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Família i Serveis Socials (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat durant l'exercici de
2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria de Família i Serveis Socials durant l'exercici de
2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (II)

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Salut (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats durant l'exercici
de 2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria de Salut durant l'exercici de 2014 fins a la data de
la resposta, a la qual consti almenys la data de pagament, el
concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

ME)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (II)

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de
Turisme i Esports (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts durant l'exercici de 2014
fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la data de
pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Conselleria de Turisme i Esports durant l'exercici de 2014 fins
a la data de la resposta, a la qual consti almenys la data de
pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

BOPIB núm. 186 - 13 de febrer de 2015

12197

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència (II)

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (I)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència durant l'exercici de
2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat durant l'exercici de
2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Administracions Públiques (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (I)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Administracions Públiques durant l'exercici de
2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats durant l'exercici
de 2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (I)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant
l'exercici de 2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti
almenys la data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts durant l'exercici de 2013
fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la data de
pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ML)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Família i Serveis Socials (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència (I)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria de Família i Serveis Socials durant l'exercici de
2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència durant l'exercici de
2013 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Salut (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Administracions Públiques (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria de Salut durant l'exercici de 2013 fins a la data de
la resposta, a la qual consti almenys la data de pagament, el
concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Administracions Públiques durant l'exercici de
2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Turisme i Esports (I)

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria de Turisme i Esports durant l'exercici de 2013 fins
a la data de la resposta, a la qual consti almenys la data de
pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant
l'exercici de 2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti
almenys la data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat (II)

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Família i Serveis Socials (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat durant l'exercici de
2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria de Família i Serveis Socials durant l'exercici de
2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats (II)

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Salut (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats durant l'exercici
de 2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria de Salut durant l'exercici de 2014 fins a la data de
la resposta, a la qual consti almenys la data de pagament, el
concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

MX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts (II)

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de
Turisme i Esports (II)

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts durant l'exercici de 2014
fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la data de
pagament, el concepte i l'import.

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Conselleria de Turisme i Esports durant l'exercici de 2014 fins
a la data de la resposta, a la qual consti almenys la data de
pagament, el concepte i l'import.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

MY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

NB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència (II)

Línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència durant l'exercici de
2014 fins a la data de la resposta, a la qual consti almenys la
data de pagament, el concepte i l'import.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2014 per la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, amb indicació dels imports que s'hi destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
MZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Línies d'ajudes o subvencions
d'Administracions Públiques

de

la

Conselleria

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2014 per la Conselleria d'Administracions
Públiques, amb indicació dels imports que s'hi destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
NA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2014 per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, amb indicació dels imports que s'hi
destinen, l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles
beneficiaris.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

NC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats
Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2014 per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, amb indicació dels imports que s'hi destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ND)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

NG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts

Línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Turisme i
Esports

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2014 per la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, amb indicació dels imports que s'hi destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2014 per la Conselleria de Turisme i Esports,
amb indicació dels imports que s'hi destinen, l'objectiu o la
finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

NH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Família i
Serveis Socials

Línies d'ajudes o subvencions de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2014 per la Conselleria de Família i Serveis
Socials, amb indicació dels imports que s'hi destinen, l'objectiu
o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2014 per la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, amb indicació dels imports que s'hi destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

NI)

Línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Salut

Subvencions concedides per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions que
s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2014 per la Conselleria de Salut, amb indicació
dels imports que s'hi destinen, l'objectiu o la finalitat i la
descripció dels possibles beneficiaris.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent,
des de l'1 de gener de 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
NJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions concedides per la Conselleria d'Economia i
Competitivitat
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

NM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions concedides per la Conselleria de Família i serveis
Socials
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria de
Família i Serveis Socials sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
NK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats sense promoure la publicitat
i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

NN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions concedides per la Conselleria de Salut
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria de
Salut sense promoure la publicitat i la concurrència, d'acord
amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent, des de l'1 de gener de 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
NL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

NO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions concedides per la Conselleria de Turisme i Esports

Subvencions concedides per la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de l'1
de gener de 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació de les subvencions concedides per la Conselleria de
Turisme i Esports sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent, des de l'1 de gener de
2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

NS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions concedides per la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència

Viatges realitzats pel conseller d'Economia i Competitivitat

Relació de les subvencions concedides per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica corresponent,
des de l'1 de gener de 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació dels viatges realitzats pel conseller d'Economia i
Competitivitat amb càrrec al pressupost públic des de l'1 de
gener de 2013 fins a la data de resposta; amb especificació de
les dates, la destinació i el motiu del viatge.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
NQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

NT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats per la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats

Viatges realitzats pel conseller d'Administracions Públiques
Relació dels viatges realitzats pel conseller
d'Administracions Públiques amb càrrec al pressupost públic
des de l'1 de gener de 2013 fins a la data de resposta; amb
especificació de les dates, la destinació i el motiu del viatge.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació dels viatges realitzats per la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats amb càrrec al pressupost públic des de l'1
de gener de 2013 fins a la data de resposta; amb especificació de
les dates, la destinació i el motiu del viatge.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
NR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori
Relació dels viatges realitzats pel conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori amb càrrec al pressupost públic des de
l'1 de gener de 2013 fins a la data de resposta; amb especificació
de les dates, la destinació i el motiu del viatge.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

NU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Viatges realitzats pel conseller d'Hisenda i Pressuposts
Relació dels viatges realitzats pel conseller d'Hisenda i
Pressuposts amb càrrec al pressupost públic des de l'1 de gener
de 2013 fins a la data de resposta; amb especificació de les
dates, la destinació i el motiu del viatge.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

NZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Viatges realitzats per la consellera de Família i Serveis Socials

Viatges realitzats pel vicepresident i conseller de Presidència

Relació dels viatges realitzats per la consellera de Família i
Serveis Socials amb càrrec al pressupost públic des de l'1 de
gener de 2013 fins a la data de resposta; amb especificació de
les dates, la destinació i el motiu del viatge.

Relació dels viatges realitzats pel vicepresident i conseller
de Presidència amb càrrec al pressupost públic des de l'1 de
gener de 2013 fins a la data de resposta; amb especificació de
les dates, la destinació i el motiu del viatge.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

NX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

OA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Viatges realitzats pel conseller de Salut

Viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Administracions
Públiques

Relació dels viatges realitzats pel conseller de Salut amb
càrrec al pressupost públic des de l'1 de gener de 2013 fins a la
data de resposta; amb especificació de les dates, la destinació i
el motiu del viatge.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller
d'Administracions Públiques durant l'any 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
NY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats pel conseller de Turisme i Esports
Relació dels viatges realitzats pel conseller de Turisme i
Esports amb càrrec al pressupost públic des de l'1 de gener de
2013 fins a la data de resposta; amb especificació de les dates,
la destinació i el motiu del viatge.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

OB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l'any 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

OF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Economia i
Competitivitat

Viatges realitzats a l'estranger per la consellera de Família i
Serveis Socials

Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller
d'Economia i Competitivitat durant l'any 2013.

Relació dels viatges a l'estranger efectuats per la consellera
de Família i Serveis Socials durant l'any 2013.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

OD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

OG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Viatges realitzats a l'estranger per la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats

Viatges realitzats a l'estranger pel conseller de Salut

Relació dels viatges a l'estranger efectuats per la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats durant l'any 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller de
Salut durant l'any 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Hisenda i
Pressuposts
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller
d'Hisenda i Pressuposts durant l'any 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

OH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel conseller de Turisme i
Esports
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller de
Turisme i Esports durant l'any 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Economia i
Competitivitat

OI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel vicepresident i conseller de
Presidència
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel vicepresident
i conseller de Presidència durant l'any 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Administracions
Públiques
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller
d'Administracions Públiques durant l'any 2014.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l'any 2014.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller
d'Economia i Competitivitat durant l'any 2014.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger per la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats
Relació dels viatges a l'estranger efectuats per la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats durant l'any 2014.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ON)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel conseller d'Hisenda i
Pressuposts
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller
d'Hisenda i Pressuposts durant l'any 2014.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger per la consellera de Família i
Serveis Socials
Relació dels viatges a l'estranger efectuats per la consellera
de Família i Serveis Socials durant l'any 2014.
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Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel conseller de Salut
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller de
Salut durant l'any 2014.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel conseller de Turisme i
Esports
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel Sr. President (I)
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr. President
durant l'any 2013.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel Sr. President (II)
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr. President
durant l'any 2014.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel conseller de
Turisme i Esports durant l'any 2014.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
OR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges realitzats a l'estranger pel vicepresident i conseller de
Presidència
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel vicepresident
i conseller de Presidència durant l'any 2014.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

OU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 6
de febrer
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 6 de febrer de 2015?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 1644/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
de l'ocupació juvenil. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
RGE núm. 1411/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de la
sanitat pública. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1633/15, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a traspàs de la
competència de promoció turística. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1634/15, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment dels visitants als espais naturals. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1635/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José
Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla integral de turisme 2015-2025. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1636/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversió en matèria portuària prevista a l'ens Ports de les
Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1637/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
de la facturació a tercers per part del Servei de Salut. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).

RGE núm. 1645/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute a final
de legislatura. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1647/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació
d'IB3. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1648/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transparència respecte del finançament. (Mesa d'11 de febrer
de 2015).
RGE núm. 1649/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a explotació laboral. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1651/15, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes publicoprivats al Pla Junckers. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1652/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
sobrecostos de les factures de Son Espases. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1653/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a endeutament
del Govern de les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 1638/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni signat amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. (Mesa
d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1639/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adhesió al compartiment de facilitat financera del fons de
finançament a comunitats autònomes. (Mesa d'11 de febrer de
2015).
RGE núm. 1640/15, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a factoria d'innovació a Menorca. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1641/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornada
amb motiu del Dia europeu del telèfon únic d'emergències 112.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1642/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou premi
Start Up BIT. (Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1643/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració del sector públic. (Mesa d'11 de febrer de
2015).

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.
Gestió de la sanitat pública
Creu el Sr. Conseller de Salut que està sent transparent en la
gestió de la sanitat pública i concretament a Eivissa?
Palma, a 9 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Inversió en matèria portuària prevista a l'ens Ports de les Illes
Balears
Com s'estan desenvolupant les actuacions d'inversió en
matèria portuària previstes a l'ens Ports de les Illes Balears?

Traspàs de la competència de promoció turística

Palma, a 10 de febrer de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Sr. Conseller de Turisme, com valora l'anunci del Consell de
Formentera d'emprendre accions legals al futur decret de traspàs
de la competència de promoció turística?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de febrer de 2014.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Augment de la facturació a tercers per part del Servei de Salut
Quina valoració fa el Sr. Conseller de Salut de l'augment de
la facturació a tercers per part del Servei de Salut?
Palma, a 10 de febrer de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Increment de visitants als espais naturals
Com valora el conseller d'Agricultura, Medi Ambient
Territori l'increment de visitants als espais naturals?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de febrer de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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.

Conveni signat amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Ens pot explicar quin és l'objecte del conveni que ha signat
el Govern de les Illes Balears amb l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials?

Pla integral de turisme 2015-2025

Palma, a 10 de febrer de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

Pot explicar els eixos bàsics del Pla integral de turisme
2015-2025?
Palma, a 10 de febrer de 2014.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

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.
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Palma, a 11 de febrer de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Adhesió al compartiment de facilitat financera del Fons de
finançament a comunitats autònomes
Què suposarà per a les Illes Balears l'adhesió al
compartiment de facilitat financera del Fons de finançament a
comunitats autònomes?
Palma, a 10 de febrer de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

I)

Reestructuració del sector públic

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.

Com valora el conseller d'Hisenda el darrer informe de
l'Administració General de l'Estat sobre la reestructuració del
sector públic a juliol de 2014?
Palma, a 10 de febrer de 2014.
La diputada:
Margalida González i Cabrer.

Factoria d'innovació a Menorca
Què ofereix la Factoria d'innovació a les PIME de Menorca?
Palma, a 10 de febrer de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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.

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.
Evolució de l'ocupació juvenil
Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, com valora el
Govern l'evolució de l'ocupació juvenil en aquesta legislatura

Jornada amb motiu del Dia europeu del telèfon únic
d'emergències 112
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la jornada amb motiu del Dia europeu del telèfon únic
d'emergències 112 que es va celebrar recentment?
Palma, a 10 de febrer de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

Palma, a 10 de febrer de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

K)

Deute a final de legislatura

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.

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, amb quin deute ha
previst el Govern de les Illes Balears finalitzar l'actual
legislatura?

Nou Premi Start Up Bit
Quins objectius persegueix el Govern de les Illes Balears
amb el nou Premi Start Up Bit?

Palma, a 10 de febrer de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Projectes publicoprivats al Pla Junckers

O)

Creu el Sr. Conseller de Turisme que els projectes
publicoprivats presentats pel Govern de les Illes Balears al
denominat Pla Junckers s'adeqüen a les necessitats que
l'economia de Mallorca reclama?

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.

Palma, a 11 de febrer de 2014.
La diputada:
Isabel M. Oliver i Sagreras.

Informació d'IB3
Creu, Sr. Vicepresident, que la informació d'IB3 reflecteix
suficientment el pluralisme social i polític de les Illes Balears?
Palma, a 11 de febrer de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

P)

Sobrecostos de les factures de Son Espases

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.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per tal
de reduir els sobrecostos que factura la concessionària de Son
Espases?
Palma, a 10 de febrer de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Transparència respecte del finançament
Sr. Vicepresident, creu que el partit que sustenta al Govern
ha estat totalment transparent respecte del finançament de la
seva seu a Palma?
Palma, a 11 de febrer de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Endeutament del Govern de les Illes Balears
Q)
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.
Explotació laboral
Sr. President, quines mesures contra l'explotació laboral ha
articulat el seu govern?
Palma, a 11 de febrer de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quins són els desfasaments transitoris que obliguen al
Govern a endeutar-se a mig termini?
Palma, a 10 de febrer de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 1266/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a serveis socials de proximitat, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa d'11 de febrer de
2014).
RGE núm. 1267/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cobertura de l'RMI, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa d'11 de febrer de
2014).
RGE núm. 1268/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a resposta a l'augment de les mancances materials, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa
d'11 de febrer de 2014).
RGE núm. 1269/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a habitatges de protecció social a disposició dels ajuntaments,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.(Mesa d'11 de febrer de 2014).
RGE núm. 1270/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impacte de les retallades adoptades, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa d'11 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1271/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cobertura del sistema d'atenció a la dependència, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa
d'11 de febrer de 2014).
RGE núm. 1272/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes de dependents per decés, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa d'11 de
febrer de 2014).

RGE núm. 1276/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a oferta residencial pública per a persones majors, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa
d'11 de febrer de 2014).
RGE núm. 1277/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centre de dia de Son Cladera, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa d'11 de febrer de
2014).
RGE núm. 1278/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aplicació de la Llei de dones embarassades, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa
d'11 de febrer de 2014).
RGE núm. 1279/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a gestions amb la Conselleria d'Educació per al colAlectiu de
menors en risc d'exclusió, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa d'11 de febrer de
2014).
RGE núm. 1280/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a gestions amb la Conselleria d'Educació per garantir la
igualtat d'oportunitats dels infants en risc d'exclusió, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.(Mesa d'11 de febrer de 2014).
Palma, a 11 de febrer 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Serveis socials de proximitat

RGE núm. 1273/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a publicació de baixes de dependents, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa d'11 de
febrer de 2014).
RGE núm. 1274/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a temps d'espera per accedir a una prestació econòmica, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.(Mesa d'11 de febrer de 2014).
RGE núm. 1275/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.(Mesa d'11
de febrer de 2014).

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, com valora la
cobertura dels serveis socials de proximitat durant aquesta
legislatura?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

E)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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 Socials i Drets Humans.

Cobertura de l'RMI

Impacte de les retallades adoptades

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, com valora la
cobertura de l'RMI de les Illes Balears durant aquesta
legislatura?

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, creu que les
mesures de retallades adoptades, especialment les contingudes
en el Reial Decret 20/12, han impactat positivament en el
sistema de l'atenció a les persones dependents de les Illes
Balears?

Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 Socials i Drets Humans.
Resposta a l'augment de les mancances materials
Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, quines mesures
ha impulsat la seva conselleria per donar resposta a l'augment
de les mancances materials (ECV) del període 2011-13?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Cobertura dels Sistema d'atenció a la dependència
Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, valora
positivament el grau de cobertura del Sistema d'atenció a la
dependència a les Illes Balears?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 Socials i Drets Humans.
Habitatges de protecció social a disposició dels ajuntaments
Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, quin ha estat el
nombre d'habitatges de protecció social que s'ha posat a
disposició dels ajuntaments, durant aquesta legislatura, per fer
front a les demandes de les famílies en situació de risc?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Baixes de dependents per decés
Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, quantes baixes
de dependents amb dret a atenció que estaven en el llistat
d'espera s'han produït per decés des de gener de 2012?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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 Socials i Drets Humans.

Publicació de baixes de dependents

Oferta residencial pública per a persones majors

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, per què no es
publica mensualment el nombre de baixes de dependents que es
produeixen a la nostra comunitat?

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, com valora
l'oferta residencial pública per a persones majors de les Illes
Balears?

Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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 Socials i Drets Humans.

Temps d'espera per accedir a una prestació econòmica

Centre de dia de Son Cladera

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, s'ha reduït el
temps d'espera mitjà per accedir a una prestació econòmica o a
un servei del SAAD?

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, en quina
situació es troba el centre de dia de Son Cladera?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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 Socials i Drets Humans.
Aplicació de la Llei de dones embarassades

Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat
Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, quina valoració
fa del Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, quines són les
accions polítiques derivades de l'aplicació de la Llei de dones
embarassades?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Gestions amb la Conselleria d'Educació per al colAlectiu de
menors en risc d'exclusió
Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, quines gestions
ha fet per tal que la Conselleria d'Educació signi el conveni que
permetrà que el colAlectiu de menors en risc d'exclusió pugui
començar la seva formació professional?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Gestions amb la Conselleria d'Educació per garantir la igualtat
d'oportunitats dels infants en risc d'exclusió
Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, quines gestions
ha fet per tal que la Conselleria d'Educació per garantir la
igualtat d'oportunitats dels infants en risc d'exclusió?
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Rebuig a la transferència d’autoritzacions de sondejos
petrolífers dins del territori espanyol
El Parlament de les Illes Balears ha manifestat en diferents
acords de la cambra, des de 2011 fins a l’actualitat, la seva
oposició a la realització de prospeccions petrolíferes a la
Mediterrània. Pendents encara de la resolució de les peticions
d’autorització en curs, que es troben en tramitació davant dels
ministeris d’Indústria i de Medi Ambient, hem conegut
recentment la possibilitat que ha obert el Govern d’Espanya de
“transferència” d’aquest tipus d’autoritzacions, una vegada
atorgades, entre diferents punts del territori.
Concretament, el Ministeri d’Indústria, a través del seu
subsecretari d’Estat, Enrique Hernández Bento, ha manifestat
públicament que la companyia Repsol té l’opció de “transferir”
a altres zones d’Espanya l’autorització de sondeig de
prospeccions petrolíferes que la companyia ha desestimat
realitzar a la zona de les Illes Canàries.
Atès que una de zones on l'esmentada companyia té
projectes d’investigació en curs és la Mar Mediterrània i que,
per tant, seria susceptible de rebre aquesta “transferència” dels
sondejos no realitzats a Canàries.
Per tot això exposat anteriorment, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

1. El Parlament de les Illes Balears reitera el seu rebuig a la
realització de qualsevol tipus projecte d’investigació o
d’extracció d’hidrocarburs a l’entorn del nostre arxipèlag.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1039/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la transferència d'autoritzacions de
sondejos petrolífers dins el territori espanyol, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa d'11 de febrer de 2015).
RGE núm. 1297/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a asil polític per a Hassana Aalia, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa d'11 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1306/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuar davant el maltractament de cetacis, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa d'11 de febrer de 2015).

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la
proposta del Ministeri d’Indústria que es puguin “transferir” a
la Mediterrània les prospeccions no realitzades a les Illes
Canàries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre les accions judicials que pertoquin per tal
d’evitar la transferència d’autoritzacions de sondejos petrolífers
entre diferents punts del territori de l’Estat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
agilitar la denegació de la resta d’expedients en curs de
solAlicitud de prospeccions petrolíferes a la Mediterrània pels
seus impactes ambientals i socioeconòmics negatius.
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Palma, a 4 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Asil polític per a Hassana Aalia
Exposició de motius
El passat 19 de gener es va fer públic l'acte de resolució de
la solAlicitud d'asil polític a Espanya del jove activista sahrauí
Hassana Aalia, en el qual se li comunica la denegació de la
protecció i se li anuncia la sortida obligatòria del territori
espanyol, donant-li un termini de 15 dies per fer-ho, malgrat el
càstig que l'espera i el risc real de ser torturat si torna al Sàhara
Occidental sota ocupació del Marroc.
Hassana és un jove sahrauí de 26 anys nascut a Al-Aaiun
que va solAlicitar protecció internacional el gener de 2012,
després d'assabentar-se que el seu nom figurava en la relació
d'acusats que havien a ser jutjats a Rabat per un tribunal militar
pels fets del campament de Gdeim Izik.
Hassana era en aquest moment a Espanya, no per estar
perseguit pel seu activisme en favor de la causa sahrauí, sinó per
estudiar amb una beca que li va ser concedida al País Basc per
aprendre espanyol. La llei espanyola que regula les condicions
per a la solAlicitud d'asil polític estableix clàusules i terminis
excepcionals quan les circumstàncies que justifiquen la petició
es deguin a causa sobrevinguda al país d'origen, com ha succeït
en aquest cas.
Hassana Aalia figura en el Sumari d'Instrucció del Tribunal
Militar Permanent per a la Força Armada del Regne del Marroc,
juntament amb altres 24 acusats, tots civils. Va ser jutjat en
rebelAlia i a tenor de la seva condemna a cadena perpètua en una
sentència que va ser llegida davant observadors de Human
Rights Watch i Amnistia Internacional, entre d’altres.
Existeixen molts motius per determinar que la tornada de
Hassana al Sàhara Occidental suposaria un risc real per a la seva
integritat física.
Però el Ministeri de l'Interior ha denegat la seva petició, tot
i que comptava amb un contundent informe d'ACNUR, que
donava suport a la solAlicitud en virtut de les circumstàncies
excepcionals de Hassana, reconeixent el seu activisme, les
detencions que ha sofert, els maltractaments, l'assetjament i la
pressió a la qual ha estat sotmès per part de la policia
marroquina, i la tortura de la qual ha estat objecte. La primera
vegada que va ser torturat va serl'octubre de 2005, quan tenia 17
anys, per participar en una manifestació pacífica a la sortida de
l'escola. Va estar dos dies retingut i, segons va declarar
Hassana, “els maltractaments van començar al mateix carrer on
vaig ser arrestat i van seguir dins del vehicle. Ja en comissaria,

em van despullar, em van penjar de cap per avall durant
diverses hores i no em van deixar beure aigua”.
Interior li ha denegat la protecció internacional perquè en la
sentència escrita no figura el seu nom entre els condemnats,
encara que els observadors internacionals van confirmar que sí
va ser nomenat a la sala quan es va llegir el veredicte a cadascun
dels acusats. Per aquesta raó, l'Estat espanyol considera que hi
ha un procediment penal inacabat i, encara que no ho diu
expressament, en el fons està avalant la validesa d'un judici que
ha estat denunciat per les més importants organitzacions
internacionals de defensa dels Drets Humans per no oferir
garantia alguna als processaments.
L’Estat espanyol té, una vegada més, l’oportunitat de
rectificar i donar suport explícit a la lluita per l’alliberament del
poble sahrauí, de fer costat a un poble torturat i segrestat pel
Marroc, i abandonat per Espanya. La història recent ens mostra
com l’Estat espanyol ha girat l’esquena al poble sahrauí, amb el
qual té un deute històric. Ara pot rectificar i ser un govern al
costat dels pobles i dels seus drets, i actuar democràticament
enfront governs repressors, com és el cas del Marroc envers el
poble sahrauí.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta aquesta
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Interior
del Govern d'Espanya que en virtut de la legislació espanyola i
del compromís del nostre país amb el respecte als Drets Humans
concedeixi l'asil polític a Hassana Aalia, activista sahrauí de
Drets Humans i defensor del dret d'autodeterminació del Poble
Sahrauí reconegut per la legislació internacional, atès que la
seva tornada al Sàhara Occidental suposa un risc real per a la
seva integritat física.
2. Trametre de forma immediata aquesta solAlicitud al Ministeri
de l'Interior.
Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Actuar davant el maltractament de cetacis
El passat 4 de febrer van aparèixer a un mitjà digital imatges
on es podia veure com els cuidadors dels dofins de Marineland
maltractaven, tant psicològicament com físicament, els animals.
El certificat per a l’ús comunitari de cetacis, concedit per les
autoritats CITES (Comerç Internacional d’Espècies
Amenaçades de Fauna i Flora silvestres) del Ministeri
d’Economia i Competitivitat, estableix que en els programes
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d’ensinistrament d’animals es podran emprar sistemes de
premis però, en cap cas, no es podran emprar sistemes de
càstigs. Pel que es veu en els diferents vídeos, un cuidador de
dofins de Marineland maltracta els animals tant amb insults com
amb agressions físiques.
En el mateix certificat s’estableix que tot programa
d’ensinistrament estarà basat en la seva metodologia natural, i
al centre de Mallorca, com passa a altres centres delfinaris de
l’estat, els animals estan forçats a realitzar comportaments
impropis de la seva espècie, com per exemple ballar al ritme de
la música. Per tant, incompleixen un altre punt d’aquest
certificat.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 10551/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1038/15,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa a adquisició del llegat
bibliogràfic de l'Editorial Moll, SL, en liquidació (BOPIB núm.
176, de 28 de novembre de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Un altre punt d’aquest certificat que incompleix aquest
centre i que fa públic a les xarxes socials, és l’oferta als visitants
de poder entrar a les piscines dels animals. Encara que la “nada
amb dofins” queda clarament prohibida en el certificat
mencionat anteriorment.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actuar de forma immediata perquè, si Marineland
incompleix el certificat per a l’ús comunitari de cetacis, la
sancioni per incompliment de la normativa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a inspeccionar tots els centres de les Illes que treballen
amb animals i prendre les mesures corresponents en aquells
casos en què es comprovi maltractament animal.
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Ordre de Publicació
C)
Tramitació a la Comissió de Salut per a la Proposició no de
llei RGE núm. 10575/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1048/15
(rectificat per l'escrit RGE núm. 1153/15), presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAlicita que la
proposició no de llei esmentada, relativa a impedir la inversió
de l'edifici de l'antic Hospital Verge del Toro a la Tresoreria
General de la Seguretat Social (BOPIB núm. 176, de 28 de
novembre de 2014), sigui tramitada a la Comissió de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 6 de febrer de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
3.17. INFORMACIÓ

D)

Ordre de Publicació

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 682/15, de mecenatge esportiu u els seus
incentius fiscals a les Illes Balears.

A)

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 1018/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a derogació de la Llei de bon govern (BOPIB núm. 185,
de 6 de febrer d'enguany) per la Pregunta RGE núm. 1411/15,
relativa a gestió de la sanitat pública (publicada en aquest
BOPIB).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, conformement amb l'article 98 del
Reglament de la cambra, i atesos els escrits RGE núm. 1412/15
i 1601/15, del Grup Parlamentari Socialista i del Grup
Parlamentari MÉS, respectivament, acorda d'ampliar el termini
de presentació d'esmenes al projecte esmentat (publicat al
BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 20915) fins al proper dia 2
de març de 2015.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 2545/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1632/15,
del Grup Parlamentari MÉS, i acorda que, conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència de les iniciatives no legislatives, la
interpelAlació esmentada, relativa a polítiques en matèria de
lluita contra la corrupció, es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució de membre suplent a la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1155/15,
del Grup Parlamentari MÉS, i resta assabentada de la
substitució com a membre suplent a la Diputació Permanent de
la diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez pel diputat Sr. Nel
Martí i Llufriu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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