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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 28 de juliol de 2015, admet a tràmit les interpelAlacions

següents.

Palma, a 28 de juliol de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 4560/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a renda bàsica progressiva.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,

sobre la seva política en relació amb la renda bàsica

progressiva que s'han compromès a posar en marxa els partits

que formen el Govern així com aquelles que li donen suport.

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 4561/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política en matèria de discapacitat.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,

sobre la política general en matèria de discapacitat que portarà

a terme aquesta legislatura.

Palma, a 24 de juliol de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

C)

RGE núm. 4562/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla contra desnonaments.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,

sobre la seva política en relació amb el pla de desnonaments

que s'han compromès a posar en marxa els partits que formen

el Govern així com aquelles que li donen suport.

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

D)

RGE núm. 4563/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rescat energètic.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,

sobre la seva política en relació amb el rescat energètic que

s'han compromès a posar en marxa els partits que formen el

Govern així com aquelles que li donen suport.

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 28 de juliol de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 28 de juliol de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 4555/15, del diputat  Sr. Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a reaccions

a sentència d'Ib-salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El passat 2 de juliol, la premsa va informar que el Jutjat de

Primera Instància número 21 de Barcelona va condemnar

l’empresa asseguradora de l’Ib-salut a pagar una indemnització

a la família de la Sra. Roser Sánchez, com a conseqüència de

la fatal intervenció quirúrgica que es va dur a terme el passat

dia 10 de febrer de 2009 a l’Hospital Mateu Orfila.

Segons informa la premsa, la sentència aprecia la

responsabilitat de l’Ib-salut per la concurrència dels següents

fets:

• La pacient no va ser degudament informada dels riscos

que comportava la intervenció.
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• L’Hospital Mateu Orfila no estava preparat per atendre

una complicació com la que es va originar, en no disposar

d’un cirurgià vascular.

• La intervenció es va realitzar sense que es tingués prevista

sang del grup sanguini de la pacient.

Atès que el jutge, després de la corresponent investigació

dels fets, ha arribat a aquestes conclusions, demanam:

Quina valoració es fa des de la Direcció General de l’Ib-

salut de les deficiències organitzatives que posa en evidència la

sentència?

Quines mesures s’han adoptat per corregir aquestes

deficiències?

Quina imputació de responsabilitats personals es fa de cada

una de les deficiències detectades, des del cirurgià que va

intervenir i fins a la direcció general de l’Ib-salut, passant per

tota la línia de comandament i, específicament, del gerent de

l’Àrea de Salut de Menorca (o, en qualsevol cas, càrrec que

ocupava en aquell moment el Sr. Antoni López Arbona).

Palma, a 23 de juliol de 2015.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

B)

RGE núm. 4564/15, de la diputada  Sra. Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de

les residències, centres de dia i pisos tutelats d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Té la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació intenció

de transferir la gestió de les residències centres de dia de Can

Raspalls, Can Blai i els pisos tutelats al Consell Insular

d'Eivissa?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

C)

RGE núm. 4565/15, de la diputada  Sra. Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de

les residències i centres de dia de Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Té la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació intenció

de transferir la gestió de les residències centres de dia d'Oms-

Sant Miquel, Son Güells i el centre de dia de Can Clar al

Consell Insular de Mallorca?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

D)

RGE núm. 4566/15, de la diputada  Sra. Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seus de

la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Té la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació intenció

de fer algun canvi d'ubicació dels diferents departaments i

òrgans que conformen la conselleria?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

E)

RGE núm. 4567/15, de la diputada  Sra. Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrecs

de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

A més de l'augment del nombre de directors generals, té la

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació intenció

d'augmentar el nombre de la resta d'alts càrrecs, tant de la

conselleria com dels seus ens instrumentals?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

F)

RGE núm. 4643/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans

permanents de la UME a Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com es troben les gestions per tal que la Unitat Militar

d'Emergències pugui tenir desplaçats a Eivissa mitjans

permanents?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.
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G)

RGE núm. 4644/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en

relació amb els aturats de més de 45 anys.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament 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 mesures concretes pensa implantar el Govern per tal

d'afavorir el treball en relació amb el colAlectiu d'aturats de més

de 45 anys?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

H)

RGE núm. 4647/15, de la diputada  Sra. Laura Camargo

i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a electricitat i pobresa energètica, 1.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Ha rebut la Conselleria de Salut, a través de la seva

Direcció General de Consum, denúncies de particulars i/o

d'associacions de consumidors sobre l'aplicació per part de les

companyies elèctriques de tarifes abusives i contràries a llei en

el lloguer de comptadors de llum no integrats en telegestió? En

cas afirmatiu, quantes se n'han rebut?

Palma, a 24 de juliol de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

I)

RGE núm. 4648/15, de la diputada  Sra. Laura Camargo

i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a electricitat i pobresa energètica, 2.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

La Direcció General de Consum, adscrita a la Conselleria

de Salut, ha iniciat durant el darrer any algun expedient

sancionador per l'aplicació per part de les companyies

elèctriques de tarifes abusives i contràries a llei en el lloguer de

comptadors de llum no integrats en telegestió?

Palma, a 24 de juliol de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

J)

RGE núm. 4649/15, de la diputada  Sra. Laura Camargo

i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a electricitat i pobresa energètica, 3.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

S'han realitzat alguna campanya d'inspecció durant la

passada legislatura, per part de la Direcció General de Consum

en matèria de tarifació elèctrica per veure si les tarifes que

s'apliquen als consumidors són adequades a la normativa

vigent?

Palma, a 24 de juliol de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

K)

RGE núm. 4650/15, de la diputada  Sra. Laura Camargo

i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a electricitat i pobresa energètica, 4.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Quantes queixes o denúncies, en matèria de

subministrament elèctric i la seva facturació, s'han rebut per

part de consumidors durant el darrer any?

Palma, a 24 de juliol de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

L)

RGE núm. 4651/15, de la diputada  Sra. Laura Camargo

i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a electricitat i pobresa energètica, 5.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Quantes sancions, en matèria de subministrament elèctric i

la seva facturació, ha imposat la Direcció General de Consum

durant el darrer any?

Palma, a 24 de juliol de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.
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M)

RGE núm. 4652/15, de la diputada  Sra. Laura Camargo

i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a electricitat i pobresa energètica, 6.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

de Consum de quin és l'import de les factures impagades de

llum i gas a les empreses subministradores per part de les

famílies (consumidors no mercantils) de les Illes Balears durant

el darrer any?

Palma, a 24 de juliol de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

N)

RGE núm. 4653/15, de la diputada  Sra. Laura Camargo

i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a electricitat i pobresa energètica, 7.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Es té coneixement estadístic per part de la Direcció General

de Consum de quantes són les famílies a les quals s'ha tallat el

subministrament del llum i/o el gas per no poder pagar la

factura durant el darrer any a les Illes Balears?

Palma, a 24 de juliol de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

O)

RGE núm. 4654/15, de la diputada  Sra. Laura Camargo

i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a electricitat i pobresa energètica, 8.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Hi ha algun programa conjunt, en funcionament o en vies de

desenvolupament, entre la Direcció General de Consum i la

Direcció General de Planificació i Serveis Socials als efectes

d'evitar talls indiscriminats de llum i de gas a ciutadans en

situació de vulnerabilitat social?

Palma, a 24 de juliol de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

P)

RGE núm. 4691/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a funcions del Sr. Mateu Morro.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les funcions de l'assessor tècnic de la

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Sr. Mateu

Morro i Marcè?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

Q)

RGE núm. 4692/15, de la diputada  Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a retribucions del Sr. Mateu Morro.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les retribucions de l'assessor tècnic de la

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Sr. Mateu

Morro i Marcè?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

R)

RGE núm. 4693/15, de la diputada  Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dessaladores 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 escrita.

Quina és la proposta del Govern de les Illes Balears

respecte de les dessaladores de les nostres illes?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

S)

RGE núm. 4692/15, de la diputada  Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ampliació del Pac Nacional de Cabrera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada



92 BOPIB núm. 8 -  31 de juliol de 2015

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina proposta tenen d'ampliació del Parc Nacional de

Cabrera? En quantes hectàrees es pensa ampliar?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

T)

RGE núm. 4695/15, de la diputada  Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de la Llei del sòl.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern en la

modificació de la Llei del sòl? Es vol fer una modificació

parcial o integral de la Llei del sòl?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

U)

RGE núm. 4696/15, de la diputada  Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a depuradora de Ferreries.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa

la depuradora de Ferreries?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

V)

RGE núm. 4697/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria agrària.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina política es durà a terme aquesta legislatura en matèria

agrària?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

X)

RGE núm. 4698/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de medi ambient.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina política es durà a terme aquesta legislatura en matèria

de medi ambient?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

Y)

RGE núm. 4699/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria pesquera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina política es durà a terme aquesta legislatura en matèria

pesquera?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

Z)

RGE núm. 4700/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de recursos hídrics.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina política es durà a terme aquesta legislatura en matèria

de re4cursos hídrics?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

AA)

RGE núm. 4701/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria d'habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina política es durà a terme aquesta legislatura en matèria

d'habitatge?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

AB)

RGE núm. 4702/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de transport terrestre.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina política es durà a terme aquesta legislatura en matèria

de transport terrestre?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

AC)

RGE núm. 4703/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de transport aeri.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina política es durà a terme aquesta legislatura en matèria

de transport aeri?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

AD)

RGE núm. 4704/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria d'obres públiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina política es durà a terme aquesta legislatura en matèria

d'obres públiques?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

AE)

RGE núm. 4705/15, de la diputada Sra. Margaret

Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a tarifa plana per als vols de residents.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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.

Durant la campanya electoral, la Sra. Armengol anuncià que

posaria una tarifa plana de 30 euros per als vols de residents.

Quan es pensa implantar aquesta tarifa?

Palma, a 20 de juliol de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 28 de juliol de 2015, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 28 de juliol de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 4488/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport a la continuïtat del Club Nàutic d'Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

El Club Nàutic d'Eivissa és una entitat social i esportiva,

sense ànim de lucre, fundada l'any 1925 per a la promoció

d'activitats nàutiques.

Actualment l'espai que ocupa el club es troba en un procés

de concurs públic perquè entitats sense ànim de lucre puguin

optar a gestionar i modernitzar aquest espai.

Atès l'important esforç que ha realitzat el club nàutic

d'Eivissa per presentar un projecte d'actualització de les seves

instalAlacions. Atès que el club nàutic d'Eivissa és una entitat

amb un fort arrelament social a l'illa i a la ciutat d'Eivissa. Atès

l'important suport de tota la societat d'Eivissa posat de manifest

en multitud d'ocasions. I atès el risc que puguin optar a la gestió

d'aquest espai entitats i empreses que busquin únicament un

rèdit econòmic.
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El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reitera el seu reconeixement

a l'arrelament social i la importància històrica del Club Nàutic

d'Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears i el Govern de l'Estat a  realitzar les gestions oportunes,

dins el marc jurídic que correspongui, per assegurar la

continuïtat del Club Nàutic d'Eivissa com a entitat arrelada a la

societat eivissenca garantint la seva labor social i esportiva.

Palma, a 21 de juliol de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 4568/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació d'una ponència per tal d'elaborar una

proposta de text de la llei del tercer sector.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Les Illes Balears compten amb un gran teixit social. Les

entitats del Tercer Sector realitzen una magnífica labor en pro

dels colAlectius més vulnerables, un treball sense el qual els

projectes de vida de moltes persones i famílies s'haurien vist

truncades o serien molt més difícils.

Per aquest motiu, el deure de les institucions i dels diferents

partits polítics ha de ser donar-los suport i reconèixer-los la

seva labor, cercant entre tots solucions conjuntes als seus

problemes i impulsant noves iniciatives. El consens polític a

l'hora d'enfortir el nostre Tercer Sector Social ha d'estar sempre

present, hem de planificar a mitjà i llarg termini, doncs la labor

de totes aquestes entitats també ho és.

I cercant aquestes noves eines que permetin donar-los una

major estabilitat i aquest reconeixement tan necessari,

consideram que la nostra comunitat autònoma ha de tenir la

seva pròpia llei del tercer sector, una llei que reconegui, posi en

valor i doni majors garanties i estabilitat a totes les entitats que

treballen en el tercer sector d'acció social. I així, donar-los

també el dret i a tots nosaltres el deure de dissenyar junts les

polítiques socials de la nostra comunitat autònoma, les

polítiques que aconsegueixin la mateixa igualtat d'oportunitats

per a tots els ciutadans.

Però aquesta llei hauria de ser fruit del consens, no tan sols

polític, sinó també social i per això és imprescindible implicar

en la seva elaboració al mateix tercer sector social.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular

presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una

ponència parlamentària d'estudi en el si de la Comissió

d’Assumptes Socials i Drets Humans en la qual siguin presents

els diferents grups polítics i amb la qual puguin colAlaborar els

representants del tercer sector, amb l’objectiu d’elaborar, amb

el màxim consens possible, una proposta de text de la llei del

tercer sector de Balears.

Palma, a 23 de juliol de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

C)

RGE núm. 4707/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei 11/2014,

de regularització del llogues de vacances d'habitatges a les

Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La modificació de la Llei d'arrendaments urbans (Llei 4/2013,

de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat

de lloguer d'habitatges) afirma a la seva exposició de motius

que l'ús de l'allotjament privat per al turisme estaria anant en

contra de la qualitat de les destinacions turístiques i per això

l'exclou específicament (de la llei d'arrendaments urbans)

perquè quedi regulat per la normativa sectorial específica o, en

el seu defecte, se li apliqui el règim dels arrendaments de

temporada.

La Llei balear 8/2012, del turisme, estableix que està

prohibida la comercialització d'estades turístiques a edificis

plurifamiliars o adossats sotmesos al règim de propietat

horitzontal, que no es podran comercialitzar estades turístiques

a habitatges que no hagin presentat la declaració responsable i

que això només és possible als habitatges unifamiliars aïllats o

aparellats (no als que estiguin entremitgeres). Finalment, la llei

turística diu que es considera una infracció greu l'oferta o la

comercialització d'estades turístiques a habitatges que no

compleixin aquesta llei.

Vist que el Govern balear ha anunciat que regularia aquesta

figura del lloguer turístic, donant sortida a una realitat

econòmica amb un clar mercat potencial: el lloguer d'habitatges

per a ús turístic.

Fins a la Llei 4/2013, juny 2013, els lloguers turístics fora

de la Llei turística podien trobar una cobertura jurídica en la

normativa d'arrendaments urbans estatal, ara la cosa no està

gens clara tot i que existeixen arguments legals per considerar

que això continua essent possible.
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Per tot plegat, El Pi considera que aquesta és una qüestió

d'estat per a Balears, ja que gran part de nostre model econòmic

hi està relacionat. En conseqüència, demana diàleg i consens,

en el qual hi participin des d'institucions públiques fins a

sectors afectats.

Consideram que no és possible ni raonable prohibir una

modalitat de contractació turística que existeix i que té un

mercat. Fer-ho suposaria restringir les opcions d'aquesta

comunitat davant els seus competidors i, per tant, actuar en

contra dels propis interessos. Tot i que les comunitats de

propietaris han de tenir la llibertat d'establir prohibicions i

limitacions a aquest lloguer turístic si ho consideren pertinent.

Per aquests motius el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. Instar el Govern balear a preparar i presentar al

Parlament un canvi legislatiu en matèria de turisme consistent

que no només es puguin oferir en arrendament habitatges

unifamiliars aïllats o aparellats. Aquesta modificació ha d'anar

en un doble sentit: a) Ampliar la figura de les estades

turístiques a tots els habitatges unifamiliars també, per tant, als

unifamiliars entremitgeres; b) Contemplar una nova figura de

regulació: el lloguer turístic en edificis plurifamiliars.

Segon. Instar el Govern balear que aquesta regulació vagi en el

sentit següent:

1) Que el lloguer de temporada turístic estigui subjecte a un

control administratiu a través de la realització d'una

comunicació prèvia davant la Conselleria de Turisme.

2) Que els habitatges tinguin una antiguitat mínima de tres

anys com a criteri per evitar un excés d'oferta i un impacte

territorial innecessari.

3) Que s'estableixi una taula de places màximes en funció

de les habitacions o la superfície de l'habitatge per evitar la

massificació.

4) Que s'estableixi un sistema de qualitat del producte amb

un pla de modernització temporalitzat. Així mateix s'establiran

diferents categories d'habitatge a efectes de mesurar la qualitat.

5) Que els ajuntaments via el procediment de delimitació

d'unitats de transformació urbanística puguin definir àmbits

territorials on no es pugui realitzar aquest lloguer turístic

perquè existeixi una saturació, per raons de política d'habitatge

o d'altra raó justificada.

Palma, a 27 de juliol de 2015.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 28 de juliol de 2015, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 28 de juliol de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 4531/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei 7/2013,

de règim jurídic d'instalAlació, accés i exercici d'activitats a les

Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

Exposició de motius

L'aprovació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim

jurídic d'instalAlació, accés i exercici d'activitats a les Illes

Balears va suposar una reforma important en la regulació balear

sobre aquesta matèria i en la seva relació amb la llicència

urbanística, ja que la Llei 7/2013 apostava per un procediment

únic i integrat. A més, la llei va voler reforçar l'acció inspectora

de l'administració i va voler regular tots els sectors exempts de

l'obtenció dels títols administratius habilitants.

Tot i que la Llei 7/2013 presenta novetats importants que es

poden valorar positivament, també és cert que presenta

mancances i punts que necessiten d'una millora per poder donar

seguretat jurídica als operadors. Entre aquests punts, per

assenyalar-ne alguns, s'ha de destacar la necessitat que la llei

reguli la situació del projecte integrat en què les obres només

es defineixen a nivell de projecte bàsic, la necessitat de millorar

clarament el règim sancionador tant en relació amb la quantia

de les multes com en relació amb el procediment de

paralització d'activitats exercides sense el preceptiu títol

administratiu habilitant, la necessitat de millorar la regulació de

totes aquelles activitats exemptes, especialment les turístiques

atesa la seva importància al nostre país, ja que el règim no és

prou clar i, finalment, la necessitat de replantejar el tema de les

inspeccions.

Per aquests motius el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears presenta la següent:

Proposició no de llei

Instar el Govern balear a preparar i presentar al Parlament

un canvi legislatiu en matèria d'activitats. La nova regulació

hauria de tenir en compte, entre d'altres, els punts següents:
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1. Que el projecte integrat es pugui presentar a nivell d'obres

amb un projecte bàsic que posteriorment s'haurà de

completar amb el preceptiu projecte d'execució.

2. Que les sancions previstes siguin incrementades en la seva

quantia ja que són molt baixes per la gravetat de les

actuacions infractores comeses. I que l'adopció de la mesura

cautelar de paralització es prevegi pel simple fet de no tenir

el preceptiu títol habilitant i, per tant, s'elimini el requisit

addicional de creació de situacions de perill greu o risc per

als béns o per a la seguretat o suposi pertorbació rellevant

que afecti l'exercici de drets de tercers o la seva

tranquilAlitat.

3. Que s'especifiquin quines són les activitats exemptes,

establint textualment que estan exempts els establiments

turístics amb autorització turística anterior a 1 de gener de

1998 i regulant l'acreditació d'aquesta exempció i els seus

efectes.

4. Que es replantegi l'obligació de realització d'inspeccions ja

que, sobretot, pels ajuntaments de petites dimensions és una

previsió d'impossible compliment per raó de no disposar del

personal tècnic necessari.

Palma, a 22 de juliol de 2015.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 4706/15,

presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del

Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en

matèria de grans establiments comercials, convocatòria de

sessió extraordinària i habilitació dels dies necessaris.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

28 de juliol de 2015, havent estat publicat en el BOIB núm.

112, de dia 24 de juliol de 2015, el Decret llei 2/2015, de 24 de

juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments

comercials, acorda, conformement amb l’establert als articles

49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 148 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, preveure’n el

debat i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple

del Parlament en el termini improrrogable de trenta dies

subsegüents al de la promulgació. 

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 66.2

del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de

les Illes Balears, acorda de convocar sessió plenària

extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per

dur a terme la validació o la derogació del Decret llei esmentat.

Consegüentment, acorda d'habilitar els dies necessaris, per tal

que es pugui procedir a la tramitació de què es tracta. 

La Mesa, un cop oïda la Junta de Portaveus, en sessió del

mateix dia, i sent que s'hi troba formalment constituïda, acorda

que la sessió extraordinària quedi fixada per a dia 3 d'agost a

les 11.00 hores, amb l'ordre del dia següent:

• Debat i votació sobre la validació o la derogació del

Decret llei 2/2015, de mesures urgents en matèria de

grans establiments comercials.

Palma, a 28 de juliol de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4363/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

28 de juliol de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4709/15,

presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada

de la proposició no de llei esmentada, relativa a implantar el

grau de medicina a les Illes Balears, publicada al BOPIB núm.

5, de 17 de juliol de 2015.

Palma, a 28 de juliol de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Declaracions de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels

diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del

Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de

la Mesa de la cambra, en sessions dels dies 16 i 28 de juliol de

2015, es procedeix a la publicació de les declaracions de béns

patrimonials i activitats que proporcionin o puguin

proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les diputades

presentades fins a la data, a les quals es pot accedir a través

dels enllaços següents.

Palma, a 28 de juliol de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaracions en relació amb la pèrdua de la condició de

diputat de la VIII legislatura:

David Abril i Hervás

Lourdes Aguiló i Bennàssar

Francina Armengol i Socías

Joana Barceló i Martí

Gabriel Barceló i Milta

María José Bauzá i Alonso

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504706
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-005.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-005.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-386-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-345-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-5-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-6-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-270-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-359-8-final.pdf
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Rosa Maria Bauzá i Colom

José Ramón Bauzá i Díaz

Joan Boned i Roig

Cosme Bonet i Bonet

Damià Borràs i Barber

Margalida Cabrer i González

José Maria Camps i Buenaventura

Antoni Camps i Casasnovas

Jaume Carbonero i Malberti

Pilar Costa i Serra

Antoni J. Diéguez i Seguí

Margalida Durán i Cladera

Jaime Fernández i Juan

Jaume Ferrer i Ribas

Óscar Fidalgo i Bestard

Margalida Font i Aguiló

Llorenç S. Galmés i Verger

Miquel A. Jerez i Juan

Lluís Maicas i Socías

Virtudes Marí i Ferrer

Esperança Marí i Mayans

Gabriel José Martí i Ballester

Nel Martí i Llufriu

Miquel Àngel Mas i Colom

Francisco Mercadal i Alabern

Manuel José Monerris i Barberá

Conxa Obrador i Guzmán

Isabel Maria Oliver i Sagreras

Catalina Palau i Costa

Pere Palau i Torres

Marc Pons i Pons

Margarita Prohens i Rigo

Cristina Rita i Larrucea

Pere Rotger i Llabrés

Maria Salom i Coll

Maria Pilar Sansó i Fuster

Fina Santiago i Rodríguez

Alejandro Sanz i Benejam

Margalida Serra i Cabanellas

Vicent Serra i Ferrer

Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Santiago Tadeo i Florit

Xico Tarrés i Marí

Vicenç Thomàs i Mulet

Carolina Torres i Cabañero

Antònia Vallès i Ramis

Carlos Luis Veramendi i Mestre

Declaracions en relació amb l'adquisició de la condició de

diputat de la IX legislatura:

David Abril i Hervás

Salvador Aguilera i Carrillo

Andreu Alcover i Ordinas

Francica Armengol i Socías

Olga Ballester i Nebot

Elena Baquero i González

Gabriel Barceló i Milta

José Ramón Bauzá i Díaz

Damià Borràs i Barber

Isabel M. Busquets i Hidalgo

Laura Camargo i Fernández

Joana Aina Campomar i Orell

Antoni Camps i Casasnovas

María José Camps i Orfila

Silvia Cano i Juan

Margalida Capellà i Roig

Enrique Casanova i Peiro

Josep Castells i Baró

Gabriel Company i Bauzá

Pilar Costa i Serra

Sandra Fernández i Herranz

Jaume Font i Barceló

Patricia Font i Marbán

Jaume Garau i Salas

Mercedes Garrido i Rodríguez

Álvaro Gijón i Carrasco

Antonio Goméz i Pérez

María Consuelo Huertas i Calatayud

Alberto Jarabo i Vicente

Miquel Àngel Jerez i Juan

Juan Manuel Lafuente i Mir

Silvia Limones i Costa

Marta Maicas i Ortiz

José Vicente Marí i Bosó

Martí Xavier March i Cerdá

Nel Martí i Llufriu

David Martínez i Pablo

Josep Melià i Ques

Margaret Mercadal i Camps

Aitor Morrás i Alzugaray

Rafael Nadal i Homar

Conxa Obrador i Guzmán

Isabel Maria Oliver i Sagreras

Antònia Perelló i Jorquera

Xavier Pericay i Hosta

Baltasar Damián Picornell i Lladó

Margarita Prohens i Rigo

Sara Ramón i Roselló

Antoni Reus i Darder

María José Ribas i Ribas

Maria Núria Riera i Martos

Maria Salom i Coll

Carlos Saura i León

Mª Montserrat Seijas i Patiño

Vicent Serra i Ferrer

Misericòrdia Sugrañes i Barenys

M. Antònia Sureda i Martí

Santiago Tadeo i Florit

Xico Tarrés i Marí

Vicenç Thomàs i Mulet

Silvia Tur i Ribas

Miquel Vidal i Vidal

Declaracions en relació amb la pèrdua de la condició de

diputat de la IX legislatura:

José Ramón Bauzá i Díaz

Mercedes Garrido i Rodríguez

Martí Xavier March i Cerdá

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-371-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-321-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-229-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-362-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-330-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-9-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-327-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-325-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-139-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-74-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-16-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-342-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-361-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-300-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-360-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-382-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-365-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-253-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-344-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-318-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-281-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-370-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-323-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-395-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-366-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-364-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-347-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-346-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-41-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-42-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-309-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-338-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-284-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-51-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-52-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-381-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-285-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-328-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-340-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-157-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-55-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-260-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-289-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-290-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-245-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-363-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-358-8-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-386-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-428-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-406-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-5-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-416-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-419-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-270-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-321-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-330-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-405-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-413-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-403-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-325-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-232-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-409-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-402-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-425-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-418-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-357-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-74-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-391-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-22-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-417-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-439-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-407-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-331-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-339-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-411-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-410-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-253-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-400-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-424-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-427-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-390-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-408-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-323-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-421-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-301-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-324-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-426-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-440-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-347-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-346-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-333-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-415-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-414-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-338-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-422-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-404-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-423-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-332-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-52-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-412-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-420-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-157-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-55-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-316-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-260-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-289-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-290-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-429-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-401-9.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-321-9-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-407-9-final.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/dba-408-9-final.pdf
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