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DD) RGE núm. 5084/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dessaladora
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DU) RGE núm. 5137/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la UIB (III).
142
DV) RGE núm. 5138/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de Televisió de les Illes Balears SAU (I).
142
DX) RGE núm. 5140/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de Ràdio de les Illes Balears SAU (III).
142
DY) RGE núm. 5141/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament d'SFM (I).
143
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DZ) RGE núm. 5142/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament d'SFM (II).
143
EA) RGE núm. 5143/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament d'SFM (III).
143
EB) RGE núm. 5144/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del SOIB (I).
143
EC) RGE núm. 5145/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del SOIB (II).
143
ED) RGE núm. 5146/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del SOIB (III).
143
EE) RGE núm. 5147/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de SEM ILLA (I).
144
EF) RGE núm. 5148/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de SEM ILLA (II).
144
EG) RGE núm. 5149/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de SEM ILLA (III).
144
EH) RGE núm. 5150/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IEB (II).
144
EI) RGE núm. 5151/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IEB (III).
144
EJ) RGE núm. 5152/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IDI (I).
144
EK) RGE núm. 5153/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IDI (II).
145
EL) RGE núm. 5154/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IDI (III).
145
EM) RGE núm. 5155/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de Multimèdia de les Illes Balears SAU (I).
145
EN) RGE núm. 5156/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de Multimèdia de les Illes Balears SAU (II).
145
EO) RGE núm. 5157/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de Multimèdia de les Illes Balears SAU (III).
145
EP) RGE núm. 5158/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de Ràdio de les Illes Balears SAU (I).
145
EQ) RGE núm. 5159/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de Ràdio de les Illes Balears SAU (II).
146
ER) RGE núm. 5160/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBJove (I).
146
ES) RGE núm. 5161/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBJove (II).
146
ET) RGE núm. 5162/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBJove (III).
146
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EU) RGE núm. 5163/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBAVI (I).
146
EV) RGE núm. 5164/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBAVI (II).
146
EX) RGE núm. 5165/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBAVI (III).
147
EY) RGE núm. 5166/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBESTAT (I).
147
EZ) RGE núm. 5167/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBESTAT (II).
147
FA) RGE núm. 5168/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBESTAT (III).
147
FB) RGE núm. 5169/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IEB (I).
147
FC) RGE núm. 5170/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del GEIBSAU (III).
147
FD) RGE núm. 5171/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBISEC (I).
148
FE) RGE núm. 5172/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBISEC (II).
148
FF) RGE núm. 5173/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBISEC (III).
148
FG) RG E núm. 5174/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBANAT (I).
148
FH) RGE núm. 5175/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBANAT (II).
148
FI) RGE núm. 5176/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBANAT (III).
148
FJ) RGE núm. 5177/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBDona (I).
149
FK) RGE núm. 5178/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBDona (II).
149
FL) RGE núm. 5179/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'IBDona (III).
149
FM ) RGE núm. 5180/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel (II).
149
FN) RGE núm. 5181/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel (III).
149
FO) RGE núm. 5182/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del G rup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació per a l'Esport balear (I).
150
FP) RGE núm. 5183/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació per a l'Esport balear (II).
150
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FQ) RGE núm. 5184/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació per a l'Esport balear (III).
150
FR) RGE núm. 5185/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació Robert Graves (I).
150
FS) RGE núm. 5186/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació Robert Graves (II).
150
FT) RGE núm. 5187/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació Robert Graves (III).
150
FU) RGE núm. 5188/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del GEIBSAU (I).
151
FV) RGE núm. 5189/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del GEIBSAU (II).
151
FX) RGE núm. 5190/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació BIT (I).
151
FY) RGE núm. 5191/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació BIT (II).
151
FZ) RGE núm. 5192/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació BIT (III).
151
GA) RGE núm. 5193/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (I).
151
GB) RGE núm. 5194/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (II).
152
GC) RGE núm. 5195/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (III).
152
GD) RGE núm. 5196/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (I).
152
GE) RGE núm. 5197/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (II).
152
GF) RGE núm. 5198/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (III).
152
GG) RGE núm. 5199/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel (I).
152
GH) RGE núm. 5200/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears (III).
153
GI) RGE núm. 5201/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ESADIB (I).
153
GJ) RGE núm. 5202/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ESADIB (I).
153
GK) RGE núm. 5203/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ESADIB (III).
153
GL) RGE núm. 5204/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (I).
153
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GM ) RGE núm. 5205/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (II).
153
GN) RGE núm. 5206/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (III).
154
GO) RGE núm. 5207/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del FOGAIBA (I).
154
GP) RGE núm. 5208/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del FOGAIBA (II).
154
GQ) RGE núm. 5209/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del FOGAIBA (III).
154
GR) RGE núm. 5210/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears (II).
154
GS) RGE núm. 5211/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears (III).
154
GT) RGE núm. 5212/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'EBAP (I).
155
GU) RGE núm. 5213/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'EBAP (II).
155
GV) RGE núm. 5214/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'EBAP (III).
155
GX) RGE núm. 5215/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'EHIB (I).
155
GY) RG E núm. 5216/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'EHIB (II).
155
GZ) RGE núm. 5217/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'EHIB (III).
155
HA) RGE núm. 5218/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears (I).
156
HB) RGE núm. 5219/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears (II).
156
HC) RGE núm. 5220/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears (I).
156
HD) RGE núm. 5221/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears (II).
156
HE) RGE núm. 5222/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears (III).
156
HF) RGE núm. 5223/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del COFIB (I).
156
HG) RGE núm. 5224/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del COFIB (II).
157
HH) RGE núm. 5225/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del COFIB (III).
157
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HI) RGE núm. 5226/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del CTM (I).
157
HJ) RGE núm. 5227/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del CTM (II).
157
HK) RGE núm. 5228/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del CTM (III).
157
HL) RGE núm. 5229/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears (I).
158
HM) RGE núm. 5230/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci per a la protecció i l'acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears (III).
158
HN) RGE núm. 5231/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Centre Balears Europa (I).
158
HO) RGE núm. 5232/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Centre Balears Europa (II).
158
HP) RGE núm. 5233/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Centre Balears Europa (III).
158
HQ) RGE núm. 5234/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears (I).
158
HR) RGE núm. 5235/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears (II).
159
HS) RGE núm. 5236/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears (III).
159
HT) RGE núm. 5237/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci d'Aigües de les Illes Balears (I).
159
HU) RGE núm. 5238/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci d'Aigües de les Illes Balears (II).
159
HV) RGE núm. 5239/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci d'Aigües de les Illes Balears (III).
159
HX) RGE núm. 5240/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures a
Palmanyola (II).
159
HY) RGE núm. 5241/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures a
Palmanyola (III).
160
HZ) RGE núm. 5242/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del COFIU (I).
160
IA) RGE núm. 5243/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del COFIU (II).
160
IB) RGE núm. 5244/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del COFIU (III).
160
IC) RGE núm. 5245/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci per a la Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de
Palma" (I).
160
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ID) RGE núm. 5246/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci per a la Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de
Palma" (II).
161
IE) RGE núm. 5247/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci per a la Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de
Palma" (III).
161
IF) RGE núm. 5248/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci per a la protecció i l'acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears (I).
161
IG) RGE núm. 5249/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci per a la protecció i l'acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears (II).
161
IH) RGE núm. 5250/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ATB (I).
161
II) RGE núm. 5251/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ATB (II).
161
IJ) RGE núm. 5252/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ATB (III).
162
IK) RGE núm. 5253/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ATIB (II).
162
IL) RGE núm. 5254/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ATIB (III).
162
IM) RGE núm. 5255/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'AQUIB (I).
162
IN) RGE núm. 5256/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'ATIB (I).
162
IO) RGE núm. 5257/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'AQUIB (II).
162
IP) RG E núm. 5258/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament de l'AQUIB (III).
163
IQ) RGE núm. 5259/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures a
Palmanyola (I).
163
IR) RGE núm. 5264/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions comunicades per la Intervenció General a l'Administració de l'Estat (I).
163
IS) RGE núm. 5265/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions comunicades per la Intervenció General a l'Administració de l'Estat (II).
163
IT) RGE núm. 5266/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions comunicades per la Intervenció General a l'Administració de l'Estat (III).
163
IU) RGE núm. 5267/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament d'ABAQUA (I).
164
IV) RGE núm. 5268/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del G rup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament d'ABAQUA (II).
164
IX) RGE núm. 5269/15, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import de les
operacions pendents de pagament d'ABAQUA (III).
164
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IY) RGE núm. 5270/15, de la diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa dels
cursos d'FP bàsica.
164
IZ) RGE núm. 5271/15, de la diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar
al centre de Can Coix.
164
JA) RGE núm. 5272/15, de la diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules modulars del
colAlegi Es Pratet.
164

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4893/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
qualificació professional i tasques del Sr. Jordan Thomas Llamas, davant la Comissió de Salut.
165
B) RGE núm. 5018/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
reforma de la Llei turística, davant la Comissió de Turisme.
165
C) RGE núm. 5019/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
reforma de la Llei turística, davant la Comissió de Turisme.
165
D) RGE núm. 5020/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
agilitar expedients a la Comissió Balear de Medi Ambient, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
165
E) RGE núm. 5021/15, del diputat Sr. Josep M elià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
Comissió Balear de Medi Ambient, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
165
F) RGE núm. 5323/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a igualtat de drets i
oportunitats de tots els alumnes de Balears per al seu desenvolupament acadèmic, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
165
G) RGE núm. 5325/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a necessària despolitització
de l'educació a Balears, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
166
H) RGE núm. 5326/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la necessària millora per
part de la UIB en la selecció i la formació de l'alumnat de magisteri, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
166
I) RGE núm. 5327/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de l'article 35
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
166

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 4753/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei 8/2012, per a
la regularització del lloguer de vacances d'habitatges a les Illes Balears.
166
B) RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una ponència d'estudi en relació amb la composició del
Ple del Consell Insular de Formentera.
167
C) RGE núm. 5050/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears.

168

D) RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació per turisme diferenciat a Menorca.

168

E) RGE núm. 5139/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millor finançament de Balears i més inversions per part del Govern
de l'Estat.
169

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del projecte de
la segona fase de l'IES Quartó del Rei, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
170
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B) RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la disposició addicional única de la vigent Llei
9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
170
C) RGE núm. 4984/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a compensació a Eivissa de la confiscació
del dret d'ús i fruit de les salines, davant la Comissió d'Economia.
171
D) RGE núm. 4985/15, del grups parlamentaris MÉS per M allorca i M ÉS per M enorca, relativa a proposició no de llei de retirada
dels PGE 2016, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
172
E) RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estratègia de salut sexual i reproductiva i d'IVE, davant la
Comissió de Salut.
172
F) RGE núm. 5014/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumpció per part del Govern d'Espanya de la totalitat del
descompte de resident en el transport marítim entre illes, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
173
G) RGE núm. 5033/15, dels grups parlamentaris M ÉS per M allorca, M ÉS per M enorca i Podem Illes Balears, relativa a arribada
de pasteres i polissons a bord, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
173
H) RGE núm. 5034/15, dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics palestins, davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
174
I) RGE núm. 5088/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment de la signatura de pactes locals per l'ocupació entre
diferents agents socials i econòmics dels municipis de les Illes com a eina per a poder promoure la creació d'una ocupació estable i de
qualitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
175
J) RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans de
les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
176
K) RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
177
L) RGE núm. 5106/15, dels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per M allorca, MÉS per M enorca i Mixt,
relativa a declaració de la zona econòmica exclusiva de la vessant de la Mediterrània estatal com a "espai marítim lliure de prospeccions,
exploració i extracció d'hidrocarburs", davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
178
M) RGE núm. 5119/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a realització d'anàlisi sobre l'estat de les infraestructures educatives
de les Illes Balears, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
179
N) RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament d'un programa específic d'atenció a alumnat
amb necessitats educatives específiques per a les seves altes capacitats o sobredotació, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
180
O) RGE núm. 5121/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de la depuradora
de Cala Tarida a Eivissa, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
181
P) RGE núm. 5122/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solAlicitar la posada en funcionament de la dessaladora de Santa
Eulària a Eivissa, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
181

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4983/15, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, sobre funcionament de la depuradora de
Santa Eulària.
182
B) RGE núm. 4986/15, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença dels
senadors elegits pel Parlament, sobre la seva activitat en diversos temes.
182

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4707/15.

182
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B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4473/15.

182

C) Canvi de tramitació per a les proposicions no de llei RGE núm. 4359/15 i 4362/15.

183

D) Criteris per a la inclusió de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple de la cambra a les sessions ordinàries, així
com de l'admissió a tràmit per delegació de la presidenta del Parlament.
183

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual.

183

B) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades.
184

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de 2015.

184
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Marc Pons i Pons, secretari del Consell de Govern

1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació
A)
Validació del Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de
mesures urgents en matèria de grans establiments comercials
(RGE núm. 4706/15).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 3 d'agost de 2015, després d'un debat i
una votació de totalitat, validà, per 34 vots a favor, 1 en contra
i 18 abstencions, el decret llei esmentat.
Seguidament, a la mateixa sessió, el Ple rebutjà, per 24 vots
a favor, 28 en contra i cap abstenció, la tramitació del decret
llei esmentat com a projecte de llei.
Palma, a 3 d'agost de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2015, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de llei RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013,
de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears, pel procediment d'urgència.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
8 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions i
perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental, s'obri un termini de presentació d'esmenes de 8
dies i que es tramitin davant la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en sessió de dia 3 de juliol de
2015, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
5. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
derogació de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears.
La Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, va ser elaborada i aprovada
al marge del desitjable consens polític i social i de la comunitat
educativa, i va provocar, des del moment inicial de la seva
entrada en vigor, polèmica, inquietud i dubtes sobre la licitud
d'algunes de les seves determinacions. A mes, l'avantprojecte
de llei va ser objecte de dos dictàmens desfavorables del
Consell Consultiu de les Illes Balears -els números 55/2013 i
66/2013-, mesos amb sengles vots particulars.
Les objeccions fetes pel Consell Consulti en el Dictamen
núm. 55/2013 són prou contundents en considerar de forma
unànime el fet d'exigir l'autorització l'autorització prèvia de la
conselleria competent per a la utilització o la colAlocació de
qualsevol símbol diferent dels descrits.
D'altra banda, la indeterminació en la regulació d'aquestes
conductes prohibides és també contrària al principi de seguretat
jurídica exigit al dret administratiu sancionador.
Per tot el que s'ha exposat, es fa imprescindible, i per les
mateixes raons urgent, una mesura legal de derogació, que es
justifica en la inutilitat de la norma, els riscs d'infracció
constitucional i la manca de seguretat jurídica.
Per això, a proposta del conseller de Presidència, el Consell
de Govern adopta el següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei per la qual es deroga
la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de llei per la qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de
desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears, i, de conformitat amb l'article 145 del Reglament de la
cambra, solAlicitar a la Mesa del Parlament que en proposi al
Ple la tramitació directa i en lectura única si ho creu
convenient.
Tercer. Sol Alicitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que el Projecte de llei esmentat es tramiti pel
procediment d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article
100 del Reglament de la cambra, per al restabliment immediat
de la seguretat jurídica per les raons que consten en la part
expositiva d'aquest acord."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, a 3 de juliol de 2015.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, la presidenta.
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A)
PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES DEROGA LA
LLEI 9/2013, DE 23 DE DESEM BRE, SOBRE L’ÚS
DELS SÍM BOLS INSTITUCIONALS DE LES ILLES
BALEARS

llibertats ideològica i d’expressió proclamats com a drets
fonamentals en els articles 16 i 20 de la Constitució Espanyola.

EXPOSICIÓ DE M OTIUS

En tercer lloc, i sempre d’acord amb el Dictamen esmentat,
és palès que la pretesa objectivació de l’ús dels símbols en els
béns mobles o immobles afectes als serveis públics -amb el
règim d’autorització prèvia- “no té cap fonament
constitucional, estatutari o legal”.

I

III

La Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, va ser elaborada i aprovada
al marge del desitjable consens polític i social, i de la comunitat
educativa, i va provocar, des del moment inicial de la seva
entrada en vigor, polèmica, inquietud i dubtes sobre la licitud
d’algunes de les seves determinacions. A més, l’Avantprojecte
de llei va ser objecte de dos dictàmens desfavorables del
Consell Consultiu de les Illes Balears -els números 55/2013 i
66/2013-, emesos amb sengles vots particulars.

En les coordenades que proporciona la doctrina del Consell
Consultiu no es pot acceptar que la finalitat de la Llei 9/2013
fos realment “aconseguir una major seguretat jurídica, evitar
confusions als ciutadans i respectar els seus drets”, tal com
proclama la seva exposició de motius.

En aquest context social, polític i normatiu, aquest projecte
de llei té per objecte derogar la Llei 9/2013, de 23 de
desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears, pel fet de tractar-se d’una norma no només polèmica,
sinó certament allunyada del principi de seguretat jurídica i de
les llibertats ideològica i d’expressió. D’altra banda, des del
punt de vista de l’ordenament jurídic balear, es considera que
conté una regulació del tot innecessària.
II
Les objeccions fetes pel Consell Consultiu en el Dictamen
núm. 55/2013 són prou contundents en considerar de forma
unànime el fet d’exigir l’autorització prèvia de la conselleria
competent per a la utilització o la colAlocació de qualsevol
símbol diferent dels descrits en la Llei. El Dictamen assenyala
que aquesta autorització “atempta contra el dret a la llibertat
d’expressió, que, amb rang de dret fonamental, reconeix i
protegeix l’article 20.1 de la CE, dret respecte del qual [...]
s’estableix en l’apartat següent -apartat 2- que el seu exercici
no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia”. Cal
recordar, així mateix, que el vot particular que acompanyà el
Dictamen va anar encara més enllà en afirmar que “la norma en
realitat pretén instaurar un procediment de control previ per
poder utilitzar o colAlocar qualsevol altra simbologia en els béns
immobles o mobles afectes als serveis públics i,
consegüentment, establir tot un seguit de normes sancionadores
en els casos d’usos de símbols no permesos o autoritzats”, tot
concloent que aquestes previsions són contràries a l’exercici de
la llibertat d’expressió.
D’altra banda, la indeterminació en la regulació d’aquestes
conductes prohibides és també contrària al principi de seguretat
jurídica exigit al dret administratiu sancionador, com recorda
el Dictamen del Consell Consultiu en afirmar que “el principi
de seguretat jurídica reclama una determinació exacta
mitjançant llei dels actes o omissions tipificats, també en
l’àmbit del dret administratiu sancionador (STC 100/2003, de
2 de juny, entre d’altres), per la qual cosa els símbols prohibits
o no permesos no acompleixen el requisit de tipus clars
recollits de la Llei -lex certa-, tal com exigeix el Tribunal
Constitucional”. En definitiva, es considera que la Llei de
símbols no garanteix el principi del pluralisme polític i les

Per tot el que s’ha exposat, es fa imprescindible una mesura
legal de derogació, que es justifica en la inutilitat de la norma,
els riscs d’infracció constitucional i la manca de seguretat
jurídica, com també en l’obligació dels poders públics de
vetllar de forma real i efectiva perquè es promoguin les
indispensables condicions de llibertat, que és un dels valors
superiors de l’ordenament jurídic d’acord amb l’article primer
del text constitucional.
En aquesta línia d’actuació, i per atorgar les màximes
garanties de seguretat jurídica, en aquest text legal s’ordena
l’arxivament sense cap altre tràmit de qualsevol procediment
sancionador que s’hagi pogut iniciar a l’empara de la Llei
9/2013. Així mateix, es modifica la Llei 3/2007, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per
eliminar les infraccions que foren introduïdes per la Llei que
ara es deroga.
TÍTOL ÚNIC
Article únic
Es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears.
Disposició addicional única
Arxivament dels procediments sancionadors
Els òrgans administratius competents han d’arxivar sense
cap més tràmit, per efecte d’aquesta llei, els procediments
sancionadors que s’hagin incoat a l’empara del títol II de la Llei
9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears. Les sancions disciplinàries
que s’hagin pogut imposar com a conseqüència de la Llei
9/2013, de 23 de desembre, han de quedar sense efecte i s’han
de cancelAlar d’ofici.
Disposició final primera
M odificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
1. Se suprimeixen les lletres o) i p) de l’article 138 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, introduïdes per la disposició
final primera de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears.
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2. Se suprimeixen les lletres f), g) i h) de l’article 139 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, introduïdes per la disposició
final primera de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears.

Article 1.2.a) es modifica i queda amb la següent redacció:

Disposició final segona
Entrada en vigor

Article 6.1 es modifica i queda amb la següent redacció:

Aquesta Llei comença a vigir el mateix dia que es publiqui
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 3 de juliol de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.
La presidenta:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2015, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de
la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes presenta la proposició
de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE M ODIFICACIÓ DE LA
LLEI 3/19786, DE NORM ALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
La Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, va introduir a la seva disposició
final primera una important modificació de la Llei 3/1986, de
19 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.
La llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes
Balears continua essent una llengua que requereix del suport i
la implicació de les nostres institucions. La modificació de la
normativa en qüestió tan sensible sempre s’ha de fer de manera
equilibrada, serena i consensuada. Atès que la Llei 9/2012 no
va reunir aquests requisits, el més prudent és retornar a la
situació anterior a aquesta modificació recuperant el pacte que
es va establir entre tots els partits amb representació
parlamentària l’any 1986.

"2. Són, per tant, objectius de la llei:
a) Fer efectiu l’ús progressiu i normal de la llengua
catalana en l’àmbit oficial i administratiu."

"El català, com a llengua pròpia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, ho és també del Govern
autònom, del Parlament i dels consells insulars i, en
general, de l'administració pública, de l'administració local
i de les corporacions i institucions públiques dependents de
la comunitat autònoma."
Article 8. Es modifica i queda amb la següent redacció:
"1. Els ciutadans tenen dret d'usar la llengua catalana,
oralment o per escrit, en les seves relacions amb
l'administració pública a l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma.
2. Les còpies o certificacions expedides per les entitat
públiques de la comunitat autònoma s'han d'expedir en
català, llevat del cas que l'interessat o la persona o l'entitat
que les requereixen en solAlicitin la versió castellana.
3. A les Illes Balears les actuacions administratives són
vàlides i produeixen plens efectes qualsevol que sigui la
llengua oficial emprada."
Article 9. S’introdueix un nou precepte amb la redacció
següent:
"1. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
ha de regular, mitjançant disposicions reglamentàries, l'ús
normal de la llengua catalana, oralment o per escrit, en les
activitats administratives dels òrgans de la seva
competència.
2. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
ha de promoure la normalització de la llengua catalana,
oralment o per escrit, als registres públics no dependents de
la comunitat autònoma.
3. Els consells insulars i les corporacions locals han de
regular l'ús de la llengua catalana dins l’àmbit de la seva
competència d'acord amb els principis i les normes
d'aquesta llei."
Article 14. Es modifica i queda amb la següent redacció:
"1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única
forma oficial la catalana.
2. Correspon al Govern de la comunitat autònoma, d'acord
amb l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears,
determinar els noms oficials dels municipis, territoris,
nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en
general i topònims de la comunitat autònoma. Els noms de
les vies urbanes han d'ésser determinats pels ajuntaments
corresponents, també amb l'assessorament esmentat, donant
preferència a la toponímia popular tradicional i als elements
culturals autòctons.
3. Aquestes denominacions són les legals a tots els efectes
i la retolació ha de concordar amb elles. El Govern de la
comunitat autònoma ha de reglamentar la normalització de
la retolació pública, respectant, en tots els casos, les normes
internacionals que l'Estat hagi subscrit."
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Article 16.1. Es modifica i queda amb la següent redacció:
"A fi de fer efectius els drets reconeguts a l'articulat de
la present llei, els poders públics han de promoure les
corresponents mesures de cara a la progressiva capacitació
del personal de l'administració pública i de les empreses de
caràcter públic a les Illes Balears, en l'ús de la llengua
catalana.A
Article 34. Es modifica i queda amb la següent redacció
"1. El Govern de la comunitat autònoma assegurarà l'ús de
la llengua catalana en totes les funcions i activitats de caire
administratiu que realitzin les institucions i els organismes
que en depenen.
2. Igualment, han de procedir els consells insulars i les
corporacions locals, d'acord amb les disposicions de la
present llei.
3. Les bases de convocatòria per a la provisió de places en
l'administració de la comunitat autònoma i en les
corporacions locals inclouran una referència expressa al
coneixement de la llengua catalana."
Palma, 30 de juliol de 2015.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2015, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 4974/15, dels grup parlamentaris
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a modificació
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, per introduir mesures de
transparència i participació.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca presenten
la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE M ODIFICACIÓ DE LA
LLEI 20/2006, DE 15 DE DESEM BRE, M UNICIPAL I
DE RÈGIM LOCAL DE LES ILLES BALEARS, PER
INTRODUIR M ESURES DE TRANSPARÈNCIA I
PARTICIPACIÓ
Implicar la ciutadania i promoure la participació en els
afers públics és un repte bàsic per a totes les institucions
democràtiques, i un eix central de la política municipal. Ens cal
una ciutadania empoderada, responsable, compromesa, la qual
cosa també exigeix informació, transparència i mecanismes de
participació que permetin als ciutadans promoure propostes per
millorar els nostres pobles i ciutats.

Avui més que mai vivim un moment de desafecció i
descrèdit de la política, de la tasca institucional i del paper
exclusivista que hi juguen els partits. Justament quan més havia
augmentat el nivell educatiu, econòmic i d'integració social,
quan més expressions d'opinió pròpia i debat floreixen a
Internet, i quan més i més persones participen activament en
qüestions d'interès general per via d'entitats cíviques, d'ONG,
plataformes i manifestacions clamant per ésser escoltats, vivim
el perill que amplis sectors socials quedin al marge, se sentin al
marge, de la democràcia representativa i fins i tot en qüestionin
la validesa.
En aquest sentit es presenta la modificació de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, per
introduir-hi adaptacions que millorin la transparència i facilitin
la participació.
El dret a la informació és un dret fonamental i les
administracions democràtiques tenen el deure d'afavorir l'accés
dels ciutadans a les seves decisions i als debats municipals. La
informació afavoreix la participació, a la qual tenen dret els
veïns, i les institucions han de fomentar. En aquest sentit, els
plenaris de les corporacions locals, que són públics, és on els
representants municipals han de retre comptes davant els
ciutadans de les decisions que adopten.
Avui, els mitjans tècnics ens doten de mecanismes pràctics
i eficaços per transmetre els debats dels plens municipals en
directe o disposar-ne de gravacions, és una oportunitat d'acostar
les institucions als ciutadans que s'ha d'aprofitar. A fi que no
s'hi posi entrebancs, tot i que la possibilitat de gravar les
sessions públiques es pot deduir de la legislació vigent i la
jurisprudència que s'hi ha pronunciat, es considera oportú
recollir-ho expressament en la Llei 20/2006, de règim local.
Per altra banda, per garantir als ciutadans el dret d'iniciativa
en els debats municipals, es va introduir un article 70.bis a la
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
en el qual es reconeix al veïns l'exercici de la iniciativa popular.
Així i tot, el nombre de signatures que va establir la llei és
massa elevat i desincentiva la posada en actiu d'aquest
instrument, havent tengut una incidència efectiva nulAla en la
fixació de l'agenda política local. En aquest sentit es proposa
modificar a la baixa els requisits per poder presentar una
iniciativa popular a les administracions municipals per tal que
aquesta figura esdevengui un instrument real de participació
ciutadana en la política local.
La comunitat autònoma és competent en matèria de règim
local, d'acord amb l'article 31.3 de l'Estatut d'Autonomia. Per
això, l'esmentat article 70.bis de la llei bàsica estatal preveu
explícitament un desplegament de la iniciativa popular local per
la legislació autonòmica. L'article 75.8 del nostre Estatut
preveu una llei específica de règim local, que avui s'ha
d'entendre que és la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la qual, en el
moment de la seva promulgació, no recollí aquesta figura, però
sí regulà les consultes populars, per promoure les quals, és
menys exigent que per presentar una proposta d'acord a la
consideració del Ple.
Per això, en ús de les atribucions en matèria de règim local
de l'Estatut d'Autonomia, i en la normativa bàsica de l'Estat,
s'introdueix un nou article a la Llei 20/2006, de 15 de
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desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per
facilitar l'exercici de la iniciativa popular en els municipis de
les Illes Balears.

percentatges exigits per a la iniciativa popular en dit article
queda desplaçada i substituïda a les Illes Balears pels previstos
en la llei present.

Article 1

Disposició final

S'afegeix un apartat, el quart, a l'article 120 de la llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, amb la següent redacció:

1. La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

"4.- Les sessions públiques poden ser gravades per mitjans
audiovisuals pel públic assistent, els mitjans de
comunicació o els mateixos participants. La difusió de dites
gravacions s'atendrà a la normativa de caràcter general dels
actes públics, sense que s'hi puguin establir limitacions
addicionals."

2 . S 'a uto ritza els co nsells insulars a d e sp le g ar
reglamentàriament aquesta llei, sense perjudici de la seva
eficàcia des de l'entrada en vigor.
Palma, 14 d'agost de 2015.
Els portaveus:
David Abril i Hervás.
Nel Martí i Llufriu.

Article 2
S'addiciona un nou article a la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, amb
la següent redacció:

3.8. INTERPELALACIONS

"Article 122.bis
1. Els veïns amb dret a sufragi actiu en les eleccions
municipals podran exercir la iniciativa popular a fi de
presentar propostes d'acord o actuacions i de reglament en
matèries de la competència municipal.
2. Dites iniciatives hauran de ser subscrites, com a mínim,
pel següent nombre de veïns del municipi:
a) El 10% dels habitants en municipis de menys de
5.000 habitants.
b) 500 habitants més el 2% dels habitants que
excedeixin els 5.000, en poblacions de 5.000 a 100.000
habitants.
c) 2.400 habitants més l'1% dels habitants que
excedeixen dels 100.000, en poblacions de més de 100.000
habitants.
Aquestes iniciatives s'han de sotmetre a debat i votació
en el Ple, sense perjudici que siguin resoltes per l'òrgan
competent per raó de la matèria. D’acord amb la normativa
bàsica estatal, es requerirà el previ informe de legalitat del
secretari de l'ajuntament, així com l'informe de l'interventor
quan la iniciativa afecti drets i obligacions de contingut
econòmic de l'ajuntament.
3. El batle o la batlessa haurà d'incloure les iniciatives
degudament presentades en l'ordre del dia del primer ple
ordinari que celebri l'ajuntament, sempre que s’hagin
presentat com a mínim 10 dies naturals abans de la
celebració del mateix. El Ple haurà de debatre i votar la
iniciativa, sense perjudici que l'acord efectiu l'hagi
d'adoptar l'òrgan competent i d'acord amb el procediment
establert."

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2015, admet a tràmit les interpel Alacions
següents.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 4988/15, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a posició del Govern davant el TTIP i els seus
efectes.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears interpel Ala el vicepresident
del Govern de les Illes Balears i conseller d'Innovació, Recerca
i Turisme, sobre els efectes sobre l'economia de les Illes
Balears i, en especial, sobre l'economia turística, d'una eventual
subscripció per part de la Unió Europea del Tractat
Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversió (TTIP).
Palma, a 18 d'agost de 2015.
La portaveu:
Laura Camargo i Fernández.
El diputat:
Carlos Saura i León.

B)
RGE núm. 5026/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a control del dèficit i nivell d'endeutament.

Disposició derogatòria
1. Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang
que s'oposin al que disposa aquesta llei.
2. D'acord amb la previsió de l'article 70.bis.2 de la Llei estatal
7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, els

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes Balears
sobre la seva política pel que fa al dèficit i nivell d'endeutament
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 24 d'agost de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

C)
RGE núm. 5035/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el nomenament
d'alts càrrecs i personal (a tramitar pel procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala, pel procediment d'urgència, el
Govern de les Illes Balears en relació amb la seva política pel
que fa al nomenament dels alts càrrecs i del personal eventual.
Palma, a 25 d'agost de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

D)
RGE núm. 5260/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou model de finançament autonòmic.

Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 4796/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteri de la
Comissió Assessora de Dret Civil en relació amb la successió
intestada (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.
Considera el Govern de les Illes Balears que el criteri que
manté la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears
sobre la reforma de la llei en matèria de successió intestada és
el que ha de materialitzar-se en un eventual projecte de llei de
reforma?

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes Balears
sobre el nou model de finançament autonòmic.
Palma, a 28 d'agost de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
E)
RGE núm. 5273/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política tributària.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel Ala el Govern de les Illes Balears
sobre política tributària que seguirà l'executiu.

Palma, a 5 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

B)
RGE núm. 4797/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteri de la
Comissió de Dret Civil d'Eivissa i Formentera en matèria de
successió intestada.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Coneix el Govern de les Illes Balears el criteri que manté la
Comissió de D ret Civil d'Eivissa i Formentera en matèria de
successió intestada enfront d'una eventual modificació de la llei
en aquesta matèria?

Palma, a 24 d'agost de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 5 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

C)
RGE núm. 4798/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris en una
eventual modificació de la llei en matèria de successió
intestada.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Davant d'una eventual modificació de la llei en matèria de
successió intestada a través d'un projecte de llei, tindrà el
Govern en compte com a beneficiaris els consells insulars o els
ajuntaments d'acord amb el veïnatge civil del causant?
Palma, a 5 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.
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Palma, a 5 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

G)
RGE núm. 4802/15, de la diputada Sra. Margaret
M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla per evitar els desnonaments.

D)

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

RGE núm. 4799/15, de la diputada Sra. Margaret
Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política en matèria de residus.

Quin pla té el Govern de les Illes Balears per tal d'evitar els
desnonaments?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Després que la Federació Empresarial Balear de Transport
hagi solAlicitat que es reconsideri la importació de residus,
quina política es durà a terme aquesta legislatura en matèria de
residus?
Palma, a 5 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

E)
RGE núm. 4800/15, de la diputada Sra. Margaret
M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla de xoc contra els "taxis pirata".

Palma, a 5 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

H)
RGE núm. 4803/15, de la diputada Sra. Margaret
M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a futur de l'EUROPAN.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Què pensa fer el Govern de les Illes Balears amb
l'EUROPAN? Pensa pagar la part restant per seguir endavant
amb l'EUROPAN?
Palma, a 5 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
I)
En què consisteix el pla de xoc contra els "taxis pirata" que
el conseller Joan Boned va anunciar davant la Federació
Empresarial Balear de Transports?
Palma, a 5 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

F)
RGE núm. 4801/15, de la diputada Sra. Margaret
Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cofinançament de les ajudes del Pla estatal 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.
Pensa el Govern de les Illes Balears cofinançar les ajudes
del Pla estatal d'habitatge? Amb quin percentatge?

RGE núm. 4804/15, de la diputada Sra. Margaret
Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou pla d'energies renovables.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
En què consistirà el nou pla d'energia renovable? Si ja n'hi
ha un recentment aprovat i consensuat, per què es vol fer un
nou pla director? Quin tipus de modificacions es vol fer en
aquest pla d'energia renovable? Com pensen desenvolupar
aquest nou pla d'energies renovables?
Palma, a 5 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
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J)

M)

RGE núm. 4805/15, de la diputada Sra. Margaret
Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou pla d'indústria.

RGE núm. 4808/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteri de la
Comissió Assessora de Dret Civil en relació amb la successió
intestada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
En què consistirà aquest pla d'indústria? Com pensen
desenvolupar aquest nou pla d'indústria?
Palma, a 5 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Coneix el Govern de les Illes Balears el criteri que manté la
Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears en
matèria de successió intestada enfront d'una eventual
modificació de la llei en aquesta matèria?
Palma, a 5 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

K)
RGE núm. 4806/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a successió intestada.
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.
Considera el Govern adequat que en els casos de successió
intestada de causants amb veïnatge civil en les Illes Balears
acabi heretant l'Estat d'acord amb la remissió que fa el Codi
Civil en aquesta matèria?
Palma, a 5 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

RGE núm. 4815/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cost per a
la CAIB de la Copa del Rei de Vela, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'H isenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost global ha tingut la Copa del Rei de Vela 2015 per
al Govern de les Illes Balears?
Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Carlos Saura i León.

L)
RGE núm. 4807/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la
Compilació de Dret Civil 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.
Té intenció el Govern de les Illes B alears de promoure la
tramitació d'un projecte de llei per a la modificació de la Llei
8/1990, de 28 de juny, sobre la Compilació de Dret Civil de les
Illes Balears, i la Llei 6/2011, d'11 d'abril, de patrimoni de la
comunitat autònoma en matèria de successió intestada i de la
legítima del cònjuge vidu?
Palma, a 5 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

O)
RGE núm. 4816/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cost per a
la CAIB de la Copa del Rei de Vela, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'H isenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina aportació econòmica ha realitzat l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears al patrocini de la Copa del Rei
de Vela 2015?
Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Carlos Saura i León.
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P)

S)

RGE núm. 4817/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cost per a
la CAIB de la Copa del Rei de Vela, 3.

RGE núm. 4820/15, de la diputada Sra. Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
propietat del palau de Marivent.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'H isenda i
Administracions Públiques 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 a la Conselleria d'H isenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina aportació econòmica ha realitzat l'entitat pública
Ports de les Illes Balears al patrocini de la Copa del Rei de
Vela 2015?

A quina institució pertany la propietat dominical del palau
de Marivent? En base a quin títol adquisitiu ostenta l'esmentada
titularitat?

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Carlos Saura i León.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

Q)

T)

RGE núm. 4818/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a cost per a la CAIB del palau de Marivent, 1.

RGE núm. 4841/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Espases - 2011.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'H isenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes B alears 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 a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quin cost global ha tingut el manteniment del Palau de
Marivent per al Govern de les Illes Balears durant l'any 2014?

Relació de persones de l'Hospital Son Espases que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2011. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

R)
RGE núm. 4819/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a cost per a la CAIB del palau de Marivent, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'H isenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes B alears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Existeix qualque conveni bilateral que reguli les inversions
i les despeses de manteniment que fa el Govern de les Illes
Balears al palau de Marivent?
Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

U)
RGE núm. 4842/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Espases - 2012.
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.
Relació de persones de l'Hospital Son Espases que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2012. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.
Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.
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V)

Z)

RGE núm. 4843/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Espases - 2013.

RGE núm. 4846/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Llàtzer - 2011.

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 sol Alicitud 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 a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Relació de persones de l'Hospital Son Espases que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2013. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital Son Llàtzer que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2011. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

X)

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

RGE núm. 4844/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Espases - 2014.

AA)
RGE núm. 4847/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Llàtzer - 2012.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Relació de persones de l'Hospital Son Espases que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2014. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital Son Llàtzer que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2012. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

Y)

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

RGE núm. 4845/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Espases - 2015.

AB)
RGE núm. 4848/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Llàtzer - 2013.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Relació de persones de l'Hospital Son Espases que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2015. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital Son Llàtzer que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2013. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.
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AC)
RGE núm. 4849/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Llàtzer - 2014.

AF)
RGE núm. 4852/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital d'Inca - 2012.

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

Relació de persones de l'Hospital Son Llàtzer que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2014. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital d'Inca que han cobrat
productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de l'any
2012. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de feina,
mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Carlos Saura i León.

AD)
RGE núm. 4850/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Son Llàtzer - 2015.

AG)
RGE núm. 4853/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital d'Inca - 2013.

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

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

Relació de persones de l'Hospital Son Llàtzer que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2015. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital d'Inca que han cobrat
productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de l'any
2013. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de feina,
mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

Palma, a 7 d'agost de 2015.
El diputat:
Carlos Saura i León.

AE)
RGE núm. 4851/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital d'Inca - 2011.

AH)
RGE núm. 4854/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital d'Inca - 2014.

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

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

Relació de persones de l'Hospital d'Inca que han cobrat
productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de l'any
2011. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de feina,
mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital d'Inca que han cobrat
productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de l'any
2014. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de feina,
mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Carlos Saura i León.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Carlos Saura i León.
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AI)
RGE núm. 4855/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital d'Inca - 2015.

AL)
RGE núm. 4858/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat Hospital de Manacor - 2013.

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

Relació de persones de l'Hospital d'Inca que han cobrat
productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de l'any
2015. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de feina,
mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital de Manacor que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2013. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Carlos Saura i León.

AJ)

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

RGE núm. 4856/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat Hospital de Manacor - 2011.

AM )
RGE núm. 4859/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat Hospital de Manacor - 2014.

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

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

Relació de persones de l'Hospital de Manacor que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2011. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital de Manacor que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2014. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

AK)
RGE núm. 4857/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat Hospital de Manacor - 2012.

AN)
RGE núm. 4860/15, del diputat Sr. Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat Hospital de Manacor - 2015.

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

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

Relació de persones de l'Hospital de Manacor que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2012. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital de Manacor que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2015. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Alberto Jarabo i Vicente.
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AO)
RGE núm. 4861/15, de la diputada Sra. Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital de Formentera - 2011.

AR)
RGE núm. 4864/15, de la diputada Sra. Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital de Formentera - 2014.

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 sol Alicitud 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 a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Relació de persones de l'Hospital de Formentera que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2011. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital de Formentera que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2014. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

AP)
RGE núm. 4862/15, de la diputada Sra. Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital de Formentera - 2012.

AS)
RGE núm. 4865/15, de la diputada Sra. Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital de Formentera - 2015.

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 a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Relació de persones de l'Hospital de Formentera que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2012. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital de Formentera que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2015. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

AQ)
RGE núm. 4863/15, de la diputada Sra. M arta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital de Formentera - 2013.

AT)
RGE núm. 4866/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Hospital Can Misses - 2011.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Relació de persones de l'Hospital de Formentera que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2013. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital Can Misses que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2011. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.
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AU)
RGE núm. 4867/15, del diputat Sr. Aitor M orrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Hospital Can Misses - 2012.

AY)
RGE núm. 4870/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Hospital Can Misses - 2015.

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

Relació de persones de l'Hospital Can Misses que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2012. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital Can Misses que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2015. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

AV)
RGE núm. 4868/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Hospital Can Misses - 2013.

AZ)
RGE núm. 4871/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital Mateu Orfila - 2011.

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

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

Relació de persones de l'Hospital Can Misses que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2013. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital Mateu Orfila que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2011. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

AX)
RGE núm. 4869/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Hospital Can Misses - 2014.

BA)
RGE núm. 4872/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital Mateu Orfila - 2012.

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

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

Relació de persones de l'Hospital Can Misses que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2014. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de l'Hospital Mateu Orfila que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2012. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.
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BB)
RGE núm. 4873/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital Mateu Orfila - 2013.

BE)
RGE núm. 4876/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat serveis centrals del Servei de Salut - 2011.

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

Relació de persones de l'Hospital Mateu Orfila que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2013. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones dels serveis centrals del Servei de Salut
que han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels
mesos de l'any 2011. Cal indicar a nivell de detall: nom,
càrrec/lloc de feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

BC)
RGE núm. 4874/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital Mateu Orfila - 2014.

BF)
RGE núm. 4877/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat serveis centrals del Servei de Salut - 2012.

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

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

Relació de persones de l'Hospital Mateu Orfila que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2014. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones dels serveis centrals del Servei de Salut
que han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels
mesos de l'any 2012. Cal indicar a nivell de detall: nom,
càrrec/lloc de feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

BD)
RGE núm. 4875/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
productivitat Hospital Mateu Orfila - 2015.

BG)
RGE núm. 4878/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat serveis centrals del Servei de Salut - 2013.

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

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

Relació de persones de l'Hospital Mateu Orfila que han
cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos de
l'any 2015. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones dels serveis centrals del Servei de Salut
que han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels
mesos de l'any 2013. Cal indicar a nivell de detall: nom,
càrrec/lloc de feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.
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BH)
RGE núm. 4879/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat serveis centrals del Servei de Salut - 2014.

BK)
RGE núm. 4882/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Gerència d'Atenció Primària - 2012.

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

Relació de persones dels serveis centrals del Servei de Salut
que han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels
mesos de l'any 2014. Cal indicar a nivell de detall: nom,
càrrec/lloc de feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de la Gerència d'Atenció Primària que
han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos
de l'any 2012. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

BI)

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

RGE núm. 4880/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a productivitat serveis centrals del Servei de Salut - 2015.

BL)
RG E núm. 4883/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Gerència d'Atenció Primària - 2013.

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

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.

Relació de persones dels serveis centrals del Servei de Salut
que han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels
mesos de l'any 2015. Cal indicar a nivell de detall: nom,
càrrec/lloc de feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de la Gerència d'Atenció Primària que
han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos
de l'any 2013. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

BJ)

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

RGE núm. 4881/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Gerència d'Atenció Primària - 2011.

BM )
RGE núm. 4884/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Gerència d'Atenció Primària - 2014.

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 a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Relació de persones de la Gerència d'Atenció Primària que
han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos
de l'any 2011. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Relació de persones de la Gerència d'Atenció Primària que
han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos
de l'any 2014. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.
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RGE núm. 4885/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a productivitat Gerència d'Atenció Primària - 2015.
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 sol Alicitud de resposta
escrita.
Relació de persones de la Gerència d'Atenció Primària que
han cobrat productivitat variable per a tots i cada un dels mesos
de l'any 2015. Cal indicar a nivell de detall: nom, càrrec/lloc de
feina, mes, quantitat, justificació.
Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

BO)
RGE núm. 4886/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a formació del gerent 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 a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants de cursos de formació i despeses vinculades a
assistència a congressos, jornades i altres trobades científiques
s'han pagat amb càrrec als pressupostos públics al gerent de
Son Espases, Sr. Víctor Ribot Murillo, durant el seu mandat?
Quin cost econòmic han tingut?
Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

BP)
RGE núm. 4887/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a nombre de places ocupades i desocupades als
hospitals públics.
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.
Quants de llits ocupats i desocupats hi ha hagut a cada un
dels hospitals de les Illes Balears a data 31 de juliol de 2015?
Dels llits desocupats, quants d'ells es poden fer servir i quants
estan inutilitzats per qualque circumstància tècnica o per manca
de personal?
Palma, a 6 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.
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BQ)
RGE núm. 4935/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a inversions ferroviàries, 1.
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 de Territori, Energia i
Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions s'han realitzat vinculades a convenis amb
el Govern d'Espanya durant els quatre darrers anys en matèria
ferroviària a les Illes Balears? Quin import han tingut les
citades inversions?
Palma, a 11 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

BR)
RGE núm. 4936/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a inversions ferroviàries, 2.
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 de Territori, Energia i
Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines inversions s'han realitzat durant l'any 2015 en
matèria ferroviària? Quin import han tingut les citades
inversions?
Palma, a 11 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

BS)
RGE núm. 4937/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a tren de Llevant, 1.
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 de Territori, Energia i
Mobilitat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost econòmic han tingut els estudis tècnics i les obres
realitzades del tren de Llevant fins al dia d'avui?
Palma, a 11 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.
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BT)
RGE núm. 4938/15, del diputat Sr. Aitor M orrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a tren de Llevant, 2.

BX)
RGE núm. 4981/15, del diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a competències en
matèria de comunicació (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 conseller de Territori, Energia i
Mobilitat 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost econòmic han tingut els estudis tècnics del
tramvia de la Badia de Palma fins al dia d'avui?
Palma, a 11 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

Quines competències de les que té atribuïdes la Secretaria
de Comunicació de la Presidència del Govern no té la Direcció
General de Comunicació de la Conselleria de Presidència?
Palma, a 17 d'agost de 2015.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

BU)
RGE núm. 4939/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a electrificació de la línia de tren fins a Manacor.

BY)
RGE núm. 5022/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de les
actuacions de la Conselleria de 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 conseller de Territori, Energia i
Mobilitat 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot quantificar la consellera de Salut

Està elaborat el projecte tècnic d'electrificació de la línia de
tren d'Inca fins a Manacor? Quin cost econòmic tindrien les
obres d'electrificació?
Palma, a 11 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

BV)
RGE núm. 4978/15, del diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a competències en
matèria de comunicació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 competències de les que té atribuïdes la Direcció
General de Comunicació de la Conselleria de Presidència no té
la Secretaria de Comunicació de la Presidència del Govern?
Palma, a 27 de juliol de 2015.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

Palma, a 24 d'agost de 2015.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

BZ)
RGE núm. 5023/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu del pàrking
del nou hospital de Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Prendrà alguna mesura la Conselleria de Salut respecte de
les queixes del preu del pàrking del nou hospital de Can
Misses?
Palma, a 24 d'agost de 2015.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

CA)
RGE núm. 5024/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a targetes
sanitàries emeses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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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Quantes targetes sanitàries ha emès el Govern de les Illes
Balears des del passat 20 de juliol? Feis-ne una relació tot
indicant el percentatge que suposa sobre la previsió de 20.000
que el Govern anuncià que retornaria.
Palma, a 24 d'agost de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

CB)
RGE núm. 5051/15, del diputat Sr. José Vicente M arí i
Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de lluita
contra l'explotació laboral (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.
Quins són els mitjans humans i materials que conformen o
s'han assignat a la Unitat de seguiment de qualitat de l'ocupació
(SOIB)? Detallau-los amb expressió del seu cost.
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
José Vicente Marí i Bosó.

CC)
RGE núm. 5052/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i
Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de lluita
contra l'explotació laboral (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.
Quines són les accions contingudes en el Pla de difusió de
la campanya contra la precarietat laboral? Detallau-les amb
expressió de les insercions publicitàries realitzades o a realitzar
al llarg de la campanya, desglossades per mitjans de
comunicació i el seu cost, bé sigui a càrrec de la conselleria, del
SOIB o de l'IDI.
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
José Vicente Marí i Bosó.

CD)
RGE núm. 5053/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i
Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de lluita
contra l'explotació laboral (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons dades que consten en aquesta conselleria o al SOIB,
quin és el nombre de contractes laborals que, a juliol de 2015,
es poden qualificar com a "falsos temps parcials" a què fa
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referència el Pla de lluita contra l'explotació laboral aprovat pel
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
José Vicente Marí i Bosó.

CE)
RGE núm. 5054/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció del
dipòsit d'emmagatzematge d'aigua de la dessaladora de Santa
Eulària des Riu.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té prevists el Govern balear el començament i la
finalització de les obres de construcció del tercer dipòsit per a
l'emmagatzematge d'aigua provinent de la dessaladora de Santa
Eulària des Riu, en compliment de la clàusula 3 de l'acord de
cessió adoptat pel Ple municipal de data 29 de gener de 2007?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

CF)
RGE núm. 5055/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidències en el
dipòsit receptor d'aigua dessalada.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Solucionarà el Govern les incidències detectades en el
dipòsit receptor d'aigua dessalada, construït a Santa Eulària des
Riu, el terreny de la qual va ser cedit al Govern?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

CG)
RGE núm. 5056/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució del
bombament de l'aigua dessalada del dipòsit de Santa Eulària
des Riu.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té prevista el Govern l'execució del bombament de
l'aigua dessalada del dipòsit construït a Santa Eulària des Riu,
en virtut del conveni de cessió dels terrenys amb aquest
ajuntament, per a la seva arribada a l'anomenat anell
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d'interconnexió perquè pugui injectar-s'hi l'aigua dessalada
provinent de Santa Eulària des Riu?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

CH)
RGE núm. 5057/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de
l'artèria nord-oest a Santa Eulària des Riu (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.
Té el Govern prevista l'execució de l'anomenada artèria
nord-oest per transportar l'aigua dessalada provinent de la
dessaladora de Santa Eulària des Riu a les zones de la Joia, Es
Canar i Sant Carles de Peralta i suplir les mancances sanitàries
del subministrament actual via pous?
En cas de ser afirmativa, quins terminis es manegen per a la
posada en servei d'aquesta canalització en alta?
En cas negatiu, quin criteri segueix aquest govern per no
executar aquesta infraestructura?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

CI)
RGE núm. 5058/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució de
l'artèria nord-oest a Santa Eulària des Riu (II).

CJ)
RGE núm. 5059/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla director de
carreteres tramitat pel Consell Insular d'Eivissa (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.
En quina data va tenir entrada en la Comissió Balear de
Medi Ambient el Pla director de carreteres tramitat pel Consell
Insular d'Eivissa?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

CK)
RGE núm. 5060/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del G rup Parlamentari Popular, relativa a Pla director de
carreteres tramitat pel Consell Insular d'Eivissa (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.
En quin concret estat de tramitació es troba en aquest
moment el Pla director de carreteres tramitat pel Consell
Insular d'Eivissa?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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

CL)
RGE núm. 5061/15, del diputat Sr. Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla director de
carreteres tramitat pel Consell Insular d'Eivissa (III).

Si el Govern no executa l'anomenada artèria nord-oest per
transportar l'aigua dessalada provinent de la dessaladora de
Santa Eulària des Riu a les zones de la Joia, Es Canar i Sant
Carles de Peralta i suplir les mancances sanitàries del
subministrament actual via pous, accepta la proposta aprovada
pel Ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu en data 3
d'abril de 2012 de subscriure un conveni mitjançant el qual
s'executi aquesta infraestructura per l'ajuntament a canvi del seu
descompte en la facturació en la venda d'1.000.000 m3 d'aigua
dessalada?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 26 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

En quina data serà resolt l'expedient ambiental del Pla
director de carreteres, atesa la seva urgència per poder aprovar
el projecte de desdoblament de la carretera de Santa Eulària des
Riu a Eivissa?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.
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CM)
RGE núm. 5062/15, de la diputada Sra. Margaret
Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes al lloguer d'habitatges (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ajudes de lloguer d'habitatges s'han solAlicitat de la
convocatòria 2015 que es troba dins el Pla estatal de lloguer
d'habitatges 2013-2016?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

CN)
RGE núm. 5063/15, de la diputada Sra. Margaret
Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes al lloguer d'habitatges (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ajudes de lloguer d'habitatges s'han pagat de la
convocatòria 2015 que es troba dins el Pla estatal de lloguer
d'habitatges 2013-2016?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

CO)
RGE núm. 5065/15, de la diputada Sra. Margaret
Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes a la rehabilitació edificatòria (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ajudes de rehabilitació edificatòria s'han solAlicitat
de la convocatòria 2015 que es troba dins el Pla estatal de
rehabilitació edificatòria 2013-2016?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

CP)
RGE núm. 5066/15, de la diputada Sra. Margaret
Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes a la rehabilitació edificatòria (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ajudes de rehabilitació edificatòria s'han pagat de
la convocatòria 2015 que es troba dins el Pla estatal de
rehabilitació edificatòria 2013-2016?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

CQ)
RGE núm. 5068/15, de la diputada Sra. Margaret
M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes d'accessibilitat (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ajudes d'accessibilitat s'han solAlicitat de la
convocatòria 2015 que es troba dins el Pla estatal 2013-2016?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

CR)
RGE núm. 5069/15, de la diputada Sra. Margaret
M ercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes d'accessibilitat (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ajudes d'accessibilitat s'han pagat de la
convocatòria 2015 que es troba dins el Pla estatal 2013-2016?
Palma, a 26 d'agost de 2015.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

CS)
RGE núm. 5074/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i
Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències de
grans establiments comercials en tramitació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes llicències de grans establiments comercials es
troben actualment en tramitació a l'Administració de la
comunitat autònoma?
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Palma, a 26 d'agost de 2015.
El diputat:
José Vicente Marí i Bosó.

CT)
RGE núm. 5075/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a sequera a Eivissa, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la despesa d'ABAQUA a l'illa d'Eivissa en
els anys 2012, 2013 i 2014 en la producció, extracció,
depuració, manteniment i inversió en infraestructures i
personal?
Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

CU)
RGE núm. 5076/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a sequera a Eivissa, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat s'ha recaptat en concepte de cànon de
sanejament d'aigües, tant en la part fixa com variable, durant els
anys 2012, 2013 i 2014 a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

CX)
RGE núm. 5078/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sequera
a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines despeses mensuals està generant la dessaladora de
Ciutadella de Menorca i des de quan s'estan generant?
Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

CY)
RGE núm. 5079/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a control de volums de consum de pous.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins mecanismes de control de volums diaris d'extracció
d'aigües, diferenciant entre públics i privats, dels pous registrats
a les Illes Balears estan en pràctica a cadascuna de les Illes?
Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

CZ)
RGE núm. 5080/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a dessaladora.

CV)
RGE núm. 5077/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a sequera a Eivissa, 3.

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

Quines despeses mensuals estan generant cada una de les
dessaladores existents a les Illes Balears, incloent les que no
estan actualment en marxa? Des de quan es generen aquestes
despeses? Quina quantitat és la que costa cadascuna de les
dessaladores anualment?

Quines despeses mensuals està generant la dessaladora de
Santa Eulàlia d'Eivissa i des de quan s'estan generant?
Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.
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DA)
RGE núm. 5081/15, del diputat Sr. Baltasar Damián
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pous.

DD)
RGE núm. 5084/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
dessaladora de Ciutadella, 3.

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

Quins mecanismes d'inspecció periòdica s'estan establint
per controlar la legalitat dels pous existents a les Illes Balears,
diferenciant entre públics i privats?

Quan es realitzaran les obres de connexió de la dessaladora
de Ciutadella de Menorca a la xarxa i quin cost previst tenen
aquestes obres?

Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
Baltasar Damián Picornell i Lladó.

Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

DB)
RGE núm. 5082/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
dessaladora de Ciutadella, 1.

DE)
RGE núm. 5085/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
dessaladora de Ciutadella, 4.

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

En quina situació administrativa es troba la dessaladora de
Ciutadella de Menorca? Està recepcionada pel Govern de les
Illes Balears?

Quina entitat s'encarregarà de la gestió de la dessaladora de
Ciutadella i quin serà el preu estimat per metre cúbic d'aigua
produïda?

Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

DC)
RGE núm. 5083/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
dessaladora de Ciutadella, 2.

DF)
RGE núm. 5086/15, del diputat Sr. David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
dessaladora de Ciutadella, 5.

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

Quin model de gestió es té pensar per part de la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a la dessaladora de
Ciutadella de Menorca?

Està previst que suposi una pujada del cost d'aigua per als
ciutadans la posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella
envers el que estan pagant actualment?

Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
David Martínez i Pablo.
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DG)
RGE núm. 5087/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i
Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències
d'ampliació de grans establiments comercials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes llicències d'ampliació de grans establiments
comercials es troben actualment en tramitació a l'Administració
de la comunitat autònoma?
Palma, a 27 d'agost de 2015.
El diputat:
José Vicente Marí i Bosó.

DH)
RGE núm. 5100/15, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de
l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (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.
Quina ha estat la facturació de l'oficina de farmàcia del Sr.
José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears durant
2014?
Palma, a 28 d'agost de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

DJ)
RGE núm. 5102/15, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
facturades des de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón
Bauzá (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.
Quin és el nombre de receptes facturades des de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les
Illes Balears durant 2014 que corresponen a pensionistes?
Palma, a 28 d'agost de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

DK)
RGE núm. 5103/15, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a receptes
facturades des de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón
Bauzá (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.
Quin és el nombre de receptes facturades des de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les
Illes Balears durant 2014 que corresponen a actius?
Palma, a 28 d'agost de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

DI)
RGE núm. 5101/15, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de
l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (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.
Quina ha estat la facturació de l'oficina de farmàcia del Sr.
José Ramón Bauzá al Servei de Salut de les Illes Balears durant
2014 que correspon a receptes de pensionistes?
Palma, a 28 d'agost de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

DL)
RGE núm. 5125/15, del diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a despesa
imputable als pressuposts per acomiadaments improcedents i
nuls.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'H isenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Quin és el valor de la despesa imputable als pressuposts
anteriors (2012-2013 i 2014) que el Govern de les Illes Balears
va haver de fer front per complir amb les indemnitzacions que
els tribunals l'obliguen a abonar, com a conseqüència de la
política d'acomiadaments improcedents i nuls d'empleats
públics duta a terme per l'anterior executiu de José Ramón
Bauzá?
2. Quin és el valor de la despesa imputable al pressupost del
2015 que haurà de fer front el Govern de les Illes Balears per
les indemnitzacions que els tribunals l'obliguen a abonar, com
a conseqüència de la política d'acomiadaments improcedents i
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nuls d'empleats públics que va dur a terme l'anterior executiu
de José Ramón Bauzá?
3. Quin és el valor de la despesa imputable al pressupost de
2016 que haurà de fer front el Govern de les Illes Balears per
les indemnitzacions que els tribunals l'obliguen a abonar, com
a conseqüència de la política d'acomiadaments improcedents i
nuls d'empleats públics que va dur a terme l'anterior executiu
de José Ramón Bauzá?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Servei de
Salut de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DO)
RGE núm. 5131/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'Ib-salut (II).

DM )
RGE núm. 5127/15, del diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari M ÉS per Menorca, relativa a despesa
imputable als pressuposts per acomiadaments improcedents i
nuls.

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Servei de
Salut de les Illes Balears?

1. Quin és el valor de la despesa imputable als pressuposts
anteriors (2012-2013 i 2014) que el Govern de les Illes Balears
va haver de fer front per complir amb les indemnitzacions que
els tribunals l'obliguen a abonar, com a conseqüència de la
política d'acomiadaments improcedents i nuls d'empleats
públics duta a terme per l'anterior executiu de José Ramón
Bauzá?
2. Quin és el valor de la despesa imputable al pressupost del
2015 que haurà de fer front el Govern de les Illes Balears per
les indemnitzacions que els tribunals l'obliguen a abonar, com
a conseqüència de la política d'acomiadaments improcedents i
nuls d'empleats públics que va dur a terme l'anterior executiu
de José Ramón Bauzá?
3. Quin és el valor de la despesa imputable al pressupost de
2016 que haurà de fer front el Govern de les Illes Balears per
les indemnitzacions que els tribunals l'obliguen a abonar, com
a conseqüència de la política d'acomiadaments improcedents i
nuls d'empleats públics que va dur a terme l'anterior executiu
de José Ramón Bauzá?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DP)
RGE núm. 5132/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'Ib-salut (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Servei de
Salut de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DN)
RGE núm. 5130/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'Ib-salut (I).

DQ)
RGE núm. 5133/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de Televisió de les
Illes Balears SAU (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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Televisió de
les Illes Balears SAU?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DR)
RGE núm. 5134/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de Televisió de les
Illes Balears SAU (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Televisió de
les Illes Balears SAU?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Universitat de
les Illes Balears UIB?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DU)
RGE núm. 5137/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la UIB (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Universitat de
les Illes Balears UIB?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DS)
RGE núm. 5135/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la UIB (I).

DV)
RGE núm. 5138/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de Televisió de les
Illes Balears SAU (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Universitat de
les Illes Balears UIB?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Televisió de
les Illes Balears SAU?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DT)
RGE núm. 5136/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la UIB (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.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DX)
RGE núm. 5140/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de Ràdio de les Illes
Balears SAU (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Ràdio de les
Illes Balears SAU?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM )?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DY)
RGE núm. 5141/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament d'SFM (I).

EB)
RGE núm. 5144/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del SOIB (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM )?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

DZ)
RGE núm. 5142/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament d'SFM (II).

EC)
RGE núm. 5145/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del SOIB (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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM )?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EA)
RGE núm. 5143/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament d'SFM (III).

ED)
RGE núm. 5146/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del SOIB (III).

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

144

BOPIB núm. 9 - 4 de setembre de 2015

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Serveis de
Millora Agrària, SA?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EE)
RGE núm. 5147/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de SEMILLA (I).

EH)
RGE núm. 5150/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IEB (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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Serveis de
Millora Agrària, SA?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Estudis Baleàrics?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EF)
RGE núm. 5148/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de SEMILLA (II).

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Serveis de
Millora Agrària, SA?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Estudis Baleàrics?

RGE núm. 5151/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IEB (III).

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EG)
RGE núm. 5149/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de SEMILLA (III).

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.

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

RGE núm. 5152/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IDI (I).
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EK)
RGE núm. 5153/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IDI (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EL)
RGE núm. 5154/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IDI (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EM)
RGE núm. 5155/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de Multimèdia de les
Illes Balears SAU (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.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Multimèdia de
les Illes Balears SAU?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EN)
RGE núm. 5156/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de Multimèdia de les
Illes Balears SAU (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Multimèdia de
les Illes Balears SAU?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EO)
RGE núm. 5157/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de Multimèdia de les
Illes Balears SAU (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Multimèdia de
les Illes Balears SAU?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EP)
RGE núm. 5158/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de Ràdio de les Illes
Balears SAU (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Ràdio de les
Illes Balears SAU?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de la Joventut?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EQ)
RGE núm. 5159/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de Ràdio de les Illes
Balears SAU (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Ràdio de les
Illes Balears SAU?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

ER)
RGE núm. 5160/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBJove (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de la Joventut?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

ES)
RGE núm. 5161/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBJove (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

ET)
RGE núm. 5162/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBJove (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de la Joventut?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EU)
RGE núm. 5163/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBAVI (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de l'Habitatge?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EV)
RGE núm. 5164/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBAVI (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de l'Habitatge?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Estadística de les Illes Balears?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EX)
RGE núm. 5165/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBAVI (III).

FA)
RGE núm. 5168/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBESTAT (III).

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de l'Habitatge?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Estadística de les Illes Balears?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EY)
RGE núm. 5166/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBESTAT (I).

FB)
RGE núm. 5169/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IEB (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Estadística de les Illes Balears?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut
d'Estudis Baleàrics?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

EZ)
RGE núm. 5167/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBESTAT (II).

FC)
RGE núm. 5170/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del GEIBSAU (III).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Gestió
d'Emergències de les Illes Balears SAU?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FD)
RGE núm. 5171/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBISEC (I).

FG)
RGE núm. 5174/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBANAT (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de la Natura?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FE)
RGE núm. 5172/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBISEC (II).

FH)
RGE núm. 5175/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBANAT (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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de la Natura?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FF)

FI)

RGE núm. 5173/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBISEC (III).

RGE núm. 5176/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBANAT (III).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de la Natura?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de la Dona?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FJ)
RGE núm. 5177/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBDona (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de la Dona?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FK)
RGE núm. 5178/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBDona (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear
de la Dona?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FL)
RGE núm. 5179/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'IBDona (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FM )
RGE núm. 5180/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Institut Socieducatiu S'Estel?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FN)
RGE núm. 5181/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Institut Socieducatiu S'Estel?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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FO)
RGE núm. 5182/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació per a
l'Esport balear (I).

FR)
RGE núm. 5185/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
Robert Graves (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
a l'Esport balear?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Robert Graves?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FP)
RGE núm. 5183/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació per a
l'Esport balear (II).

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
a l'Esport balear?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Robert Graves?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

RGE núm. 5186/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
Robert Graves (II).

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FQ)
RGE núm. 5184/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació per a
l'Esport balear (III).

FT)
RGE núm. 5187/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
Robert Graves (III).

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
a l'Esport balear?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Robert Graves?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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FU)
RGE núm. 5188/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del GEIBSAU (I).

FY)
RGE núm. 5191/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació BIT
(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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Gestió
d'Emergències de les Illes Balears SAU?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FV)
RGE núm. 5189/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del GEIBSAU (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Gestió
d'Emergències de les Illes Balears SAU?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FX)
RGE núm. 5190/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació BIT
(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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

FZ)
RGE núm. 5192/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació BIT
(III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GA)
RGE núm. 5193/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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GB)
RGE núm. 5194/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears (II).

GE)
RGE núm. 5197/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GC)
RGE núm. 5195/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears (III).

GF)
RGE núm. 5198/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (III).

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GD)
RGE núm. 5196/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (I).

GG)
RGE núm. 5199/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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GH)
RGE núm. 5200/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GK)
RGE núm. 5203/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ESADIB (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GI)
RGE núm. 5201/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ESADIB (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GJ)
RGE núm. 5202/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ESADIB (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB)?

GL)
RGE núm. 5204/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GM )
RGE núm. 5205/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Conservatori
Superior de Música i Dansa 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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GN)
RGE núm. 5206/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per
al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GO)
RGE núm. 5207/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del FOGAIBA (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GP)
RGE núm. 5208/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del FOGAIBA (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GQ)
RGE núm. 5209/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del FOGAIBA (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GR)
RGE núm. 5210/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ens públic
Radiotelevisió 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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GS)
RGE núm. 5211/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Escola Balear
de l'Administració Pública?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GT)
RGE núm. 5212/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'EBAP (I).

GX)
RGE núm. 5215/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'EHIB (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Escola Balear
de l'Administració Pública?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GU)
RGE núm. 5213/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'EBAP (II).

GY)
RGE núm. 5216/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'EHIB (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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Escola Balear
de l'Administració Pública?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

GV)
RGE núm. 5214/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'EBAP (III).

GZ)
RGE núm. 5217/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'EHIB (III).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HA)
RGE núm. 5218/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HB)
RGE núm. 5219/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de la Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal 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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació
d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HC)
RGE núm. 5220/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears (I).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HD)
RGE núm. 5221/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci
d'Infraestructures 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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HE)
RGE núm. 5222/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HF)
RGE núm. 5223/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del COFIB (I).
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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)

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB)?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HG)
RGE núm. 5224/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del COFIB (II).

RGE núm. 5226/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del CTM (I).

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
Transports de Mallorca (CTM)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

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

HJ)
RGE núm. 5227/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del CTM (II).

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB)?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HH)
RGE núm. 5225/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del COFIB (III).

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
Transports de Mallorca (CTM)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

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

HK)
RGE núm. 5228/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del CTM (III).

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB)?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
Transports de Mallorca (CTM)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

158

BOPIB núm. 9 - 4 de setembre de 2015

HL)
RGE núm. 5229/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HM )
RGE núm. 5230/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci per a la
protecció i l'acollida de disminuïts psíquics profunds de
Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la protecció i l'acollida de disminuïts psíquics profunds de
Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HN)
RGE núm. 5231/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Centre Balears
Europa (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Centre
Balears Europa (CBE)?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HO)
RGE núm. 5232/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Centre Balears
Europa (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Centre
Balears Europa (CBE)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HP)
RGE núm. 5233/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Centre Balears
Europa (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Centre
Balears Europa (CBE)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HQ)
RGE núm. 5234/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HR)
RGE núm. 5235/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials 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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HS)
RGE núm. 5236/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HT)
RGE núm. 5237/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci d'Aigües
de les Illes Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'Aigües de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HU)
RGE núm. 5238/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci d'Aigües
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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'Aigües de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HV)
RGE núm. 5239/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci d'Aigües
de les Illes Balears (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci
d'Aigües de les Illes Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HX)
RGE núm. 5240/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures a Palmanyola (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HY)
RGE núm. 5241/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures a Palmanyola (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola?

IA)
RGE núm. 5243/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del COFIU (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IB)
RGE núm. 5244/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del COFIU (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

HZ)
RGE núm. 5242/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del COFIU (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IC)
RGE núm. 5245/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci per a la
Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma" (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la Música de els Illes Balears "Orquestra Simfònica de les
Illes Balears Ciutat de Palma"?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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ID)
RGE núm. 5246/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci per a la
Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma" (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la Música de els Illes Balears "Orquestra Simfònica de les
Illes Balears Ciutat de Palma"?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IE)
RGE núm. 5247/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci per a la
Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma" (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la M úsica de els Illes Balears "Orquestra Simfònica de les
Illes Balears Ciutat de Palma"?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la protecció i l'acollida de disminuïts psíquics profunds de
Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IG)
RGE núm. 5249/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci per a la
protecció i l'acollida de disminuïts psíquics profunds de
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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
a la protecció i l'acollida de disminuïts psíquics profunds de
Balears?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IH)
RGE núm. 5250/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ATB (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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB)?

IF)
RGE núm. 5248/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci per a la
protecció i l'acollida de disminuïts psíquics profunds de
Balears (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

II)
RGE núm. 5251/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ATB (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.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència
Tributària de les Illes Balears (ATIB)?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IJ)

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

RGE núm. 5252/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ATB (III).

IM )
RGE núm. 5255/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'AQUIB (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IK)

IN)

RGE núm. 5253/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ATIB (II).

RGE núm. 5256/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ATIB (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.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència
Tributària de les Illes Balears (ATIB)?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència
Tributària de les Illes Balears (ATIB)?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IL)

IO)

RGE núm. 5254/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'ATIB (III).

RGE núm. 5257/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'AQUIB (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.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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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Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració general de l'Estat
corresponent en el mes d'agost de 2015? Feis-ne el
desglossament corresponent a "sanitat", "educació", "serveis
socials" i "resta".
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IP)
RGE núm. 5258/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament de l'AQUIB (III).
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.

RGE núm. 5265/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions comunicades per la Intervenció General a
l'Administració de l'Estat (II).

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració general de l'Estat
corresponent en el mes de juny de 2015? Feis-ne el
desglossament corresponent a "sanitat", "educació", "serveis
socials" i "resta".

IQ)
RGE núm. 5259/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament del Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures a Palmanyola (I).

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

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

RGE núm. 5266/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions comunicades per la Intervenció General a
l'Administració de l'Estat (III).

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per
al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat menor de Palmanyola?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

IR)
RGE núm. 5264/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions comunicades per la Intervenció General a
l'Administració de l'Estat (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració general de l'Estat
corresponent en el mes de juliol de 2015? Feis-ne el
desglossament corresponent a "sanitat", "educació", "serveis
socials" i "resta".
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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IU)

IY)

RGE núm. 5267/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament d'ABAQUA (I).

RGE núm. 5270/15, de la diputada Sra. Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
marxa dels cursos d'FP bàsica.

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència
Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental (ABAQUA)?

Els ajuntaments s'estan trobant amb seriosos problemes a
l'hora de posar en marxa els cursos d'FP bàsica. Té intenció el
Govern de treure les convocatòries en el mes de setembre i
agilitar les resolucions definitives? Es mantindran els requisits
actuals per al professorat?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 28 d'agost de 2015.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

IV)

IZ)

RGE núm. 5268/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament d'ABAQUA (II).

RGE núm. 5271/15, de la diputada Sra. Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
curs escolar al centre de Can Coix.

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència
Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental (ABAQUA)?

Durant aquest estiu s'estan duent a terme les obres de
reforma de la instalAlació elèctrica del centre escolar de Can
Coix. Considera el Govern que podrà començar el curs en
aquest centre escolar amb normalitat? Quan es duran a terme
les obres de supressió de barreres que estaven projectades per
a aquest centre?

Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 28 d'agost de 2015.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.

IX)
RGE núm. 5269/15, del diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de les operacions pendents de pagament d'ABAQUA (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2015
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència
Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental (ABAQUA)?
Palma, a 31 d'agost de 2015.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

JA)
RGE núm. 5272/15, de la diputada Sra. Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aules
modulars del colAlegi Es Pratet.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Les aules modulars del vell colAlegi Es Pratet encara no
s'han retirat. Quan té previst el Govern la retirada d'aquestes
aules prefabricades que ja no són necessàries?
Palma, a 28 d'agost de 2015.
La diputada:
Sara Ramón i Roselló.
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3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Ordre de Publicació

Pensa impulsar el Govern una reforma de la Llei turística
que impossibiliti que els establiments puguin créixer en altura
per ubicar-hi noves places turístiques?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 24 d'agost de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
D)
RGE núm. 4893/15, de la diputada Sra. Ma. Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a qualificació professional i tasques del Sr. Jordan
Thomas Llamas, davant la Comissió de Salut.

RGE núm. 5020/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a agilitar expedients a la Comissió Balear de Medi
Ambient, davant la Comissió de M edi Ambient i Ordenació
Territorial.

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

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

Quins criteris de qualificació professional ha seguit per
nomenar com a personal eventual de la seva conselleria el Sr.
Jordan Thomas Llamas segons resolució de 27 de juliol de
2015? Quines tasques desenvoluparà el Sr. Jordan Thomas
Llamas a la seva conselleria?

Quines mesures pensa adoptar el Govern per agilitar els
expedients en tramitació a la Comissió Balear de Medi
Ambient?

A)

Palma, a 24 d'agost de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

Palma, a 7 d'agost de 2015.
La diputada:
Ma. Montserrat Seijas i Patiño.
E)
B)
RGE núm. 5018/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a reforma de la Llei turística, davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Pensa impulsar el Govern una reforma de la Llei turística
que restringeixi les capacitats d'ampliació dels establiments de
turisme rural?

RGE núm. 5021/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a Comissió Balear de Medi Ambient, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Considera el Govern que s'ha de canviar el sistema de
funcionament de la Comissió Balear de M edi Ambient per
guanyar agilitat?
Palma, a 24 d'agost de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

Palma, a 24 d'agost de 2015.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
F)
C)
RGE núm. 5019/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a reforma de la Llei turística, davant la Comissió de
Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 5323/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a igualtat de drets
i oportunitats de tots els alumnes de Balears per al seu
desenvolupament acadèmic, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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 comissió.
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Com corregirà el Sr. Martí March la irregularitat legal del
sistema educatiu de Balears, en què els alumnes es veuen
privats del seu dret constitucional a estudiar en una de les
llengües cooficials, el castellà?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

I)
RGE núm. 5327/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de
l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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 comissió.

G)
RGE núm. 5325/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a necessària
despolitització de l'educació a Balears, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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 comissió.

Com pensa complir la consellera l'article 35 de l'Estatut
d'Autonomia que insta la comunitat autònoma a l'ensenyament
i la normalització de la llengua de les Illes Balears, d'acord amb
la tradició literària autòctona fomentant l'estudi i la protecció
de les modalitats insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Després de nombrosos denúncies ocorregudes els darrers
anys interposades per famílies, professors, així com
associacions de pares i estudiants sobre la politització de les
aules per l'ideologia nacionalista catalanista, ens podria
explicar el Sr. Conseller com evitarà aquesta politització?, i, en
cas que ocorri, quins tipus de sancions s'aplicaran?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2015, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

H)
RGE núm. 5326/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la necessària
millora per part de la UIB en la selecció i la formació de
l'alumnat de magisteri, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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 comissió.
El departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de
l'Educació de la UIB que encapçala el catedràtic Jaume Sureda
Negre acaba de publicar un estudi que demostra que els criteris
de selecció de l'alumnat de magisteri i del seu professorat no
donen lloc a l'excelAlència en la formació dels futurs mestres.
Quines actuacions té previstes el conseller al respecte per al
curs 2016-2017?
Palma, a 1 de setembre de 2015.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 4753/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei 8/2012,
per a la regularització del lloguer 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 els exclou específicament (de la llei d’arrendaments
urbans) perquè quedin regulats per la normativa sectorial
específica o, en el seu defecte, se’ls 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
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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 entre mitgeres). Finalment, la
Llei turística diu que es considera una infracció greu l’oferta o
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 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.
Per tot plegat, El Pi considera que aquesta és una qüestió
d'Estat per a Balears, ja que gran part del 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. T ot 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
en què 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 entre mitgeres; 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 cinc
anys com a criteri per evitar un excés d'oferta i impacte
territorial innecessari.
3. Que s'estableixi una taula de places màximes en funció de
les habitacions o 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
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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 30 de juliol de 2015.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

B)
RGE núm. 4982/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'una ponència d'estudi en relació amb la
composició del Ple del Consell Insular de Formentera.
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.
L'últim increment poblacional registrat a la illa de
Formentera ha provocat un augment del nombre de consellers
electes que formen part del Ple del consell insular, passant de
tretze a un total de disset. Aquesta circumstància contrasta
considerablement amb el nombre de consellers electes que
formen part dels plens dels consells insulars de Menorca i
Eivissa, on amb major índex poblacional registren un índex
notablement menor de consellers electes.
Segons l’acord adoptat pel Ple del Consell Insular de
Formentera en data 31 de juliol de 2015, els motius que
expliquen l'augment de representants en el Ple és conseqüència
de l'aplicació automàtica de la Llei de règim electoral general
(LOREG), que en el seu article 179 estableix que en els
municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants es triaran 17
regidors. Els municipis trien els seus representants en funció de
la població tal com marca la LOREG. No obstant això, a la
institució insular de Formentera el propi Estatut de
d’Autonomia de les Illes Balears li atorga la consideració de
consell i, en conseqüència, la seva organització i funcionament
ve també regulada per la Llei de consells insulars.
Tots les formacions polítiques a la illa de Formentera
coincideixen en la necessitat de reduir el nombre de consellers
electes. En aquest mateix sentit s'han aprovat iniciatives en el
ple de la institució destinades a promoure modificacions
legislatives que permetin reduir el nombre de consellers i
restablir així una major proporcionalitat en l'elecció del
membres a través d'un règim propi, a semblança del que es
contempla per a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
Atès l’anterior, interessa posar en relleu l'acord per
unanimitat aconseguit el passat 4 d'agost de 2015 pel Ple del
Consell Insular de Formentera i el tenor literal del qual és el
següent:
"SEGON.- SolAlicitar a les administracions competents
que facin les modificacions legislatives pertinents per tal
que el Consell de Formentera, atenent a la seva singularitat
jurídica, tengui un nombre fix de tretze consellers, i que
aquest nombre sigui independent del nombre d’habitants de
l’illa, permetent un funcionament correcte de la institució.”
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El passat dia 14 d'agost va tenir entrada en aquest parlament
certificat del Consell Insular del Formentera acreditatiu de
l'acord adoptat en sessió plenària de dia 31 de juliol de 2015
relatiu a la singularitat jurídica del Consell de Formentera, amb
la finalitat de posar en coneixement de la cambra aquesta
circumstància als efectes oportuns.
Amb la finalitat d'atendre la solAlicitud formulada pel
Consell de Formentera es fa necessari la constitució d'una
ponència parlamentària per aconseguir el màxim consens en la
redacció de la modificació legislativa que ha de regular la
composició del nombre de consellers que formen part d'aquesta
institució.
D’acord amb l'esmentat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
ponència d'estudi, en el si de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, amb la finalitat d'elaborar la proposta
de modificació legislativa pertinent en relació amb la
composició dels membres del Ple del Consell Insular de
Formentera, tenint present el contingut de l’acord adoptat pel
propi consell en data 31 de juliol de 2015.
Palma, a 17 d'agost de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a potenciar les Illes Balears Film Comission,
centralitzant en ella tot tipus d'informació i tramitació de
permisos i autoritzacions necessaris per a la realització de
rodatges.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en els pressuposts per al 2016 doti un fons
econòmic suficient destinat a incentivar filmacions que permeti
atreure empreses a realitzar els seus rodatges a Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar un percentatge, lògic i suficient, del
pressupost d'IB3 per potenciar la producció pròpia dels Illes
Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar reglamentàriament la Llei audiovisual.
Palma, a 25 d'agost de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

D)
RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotació per turisme diferenciat a Menorca.

C)
RGE núm. 5050/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incentius al sector audiovisual de 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El sector audiovisual de les Illes Balears té un gran
potencial i pot aportar molt a la creació d'ocupació, a la
recuperació econòmica, a la promoció turística, a la
desestacionalizació de la nostra economia, etc.
La indústria audiovisual (cinema, espots publicitaris, sèries,
etc.) és una activitat emergent i que genera grans beneficis per
a les empreses del territori en el qual realitza l'activitat. Es
calcula que entre el 30 i el 50% de les despeses de rodatge
queden al territori on es roda.
Som conscients que les Illes Balears tenen tot el necessari
per convertir-se en aquest plató per excelAlència de rodatges:
bon clima, excelAlents paisatges, bones connexions, etc. A més
comptem amb uns excelAlents professionals.
Aconseguir que a les nostres illes es realitzin rodatges de
grans produccions internacionals les situarien en el focus
mediàtic mundial, la qual cosa suposaria una promoció
d'excelAlent transcendència.

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.
Atès que per a Balears la indústria turística resulta ser el
motor fonamental de l'economia, i molt especialment per a
Menorca, on representa el 80% del PIB, i atès el
desenvolupament i naixement de nous destins turístics que s'han
constituït en competidors directes de Balears i en especial de
Menorca.
Atès que l'especialització i la diferenciació dels destins
s'estan constituint en elements de decisió dels viatgers i que,
cada vegada més, la recerca i contractació de serveis i noves
experiències de forma independent s'està incrementant. I atès
que la creació d'aquest producte diferenciat que complementa
i dóna personalitat al turisme de sol i platja és element
fonamental per aconseguir la desestacionalització.
Atès que el camí que Menorca duu endavant des de fa ja
temps i molt especialment els 4 darrers anys, que tenia i té com
a objectiu prioritari aconseguir ser una illa diferenciada i on els
nostres atractius com a destí turístic passin per potenciar les
nostres singularitats en el marc de la nostra declaració com a
Reserva de la Biosfera, com ara ho és la nostra natura, el nostre
patrimoni i les nostres tradicions, en definitiva, la nostra
qualitat de vida.
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Atès que les bases de l'estructuració del nostre producte
turístic diferenciat estan totalment establertes, consensuades,
definides i amb contingut, la qual cosa es pot constatar amb els
bons resultats d'aquesta darrera temporada turística, es fa
absolutament necessari continuar comptant amb el suport i la
feina conjunta de totes les administracions.

desvetlla que Balears aporta 1.330 milions d’euros més dels
que rep, el que representa un desequilibri negatiu de 1.192
euros per càpita, només superats per M adrid amb un
desequilibri negatiu de 2.927 euros per habitant. De fet, una
part molt determinant d’aquest saldo fiscal negatiu es degut a
l’actual sistema de finançament.

Atès que Menorca està pendent de rebre el traspàs de la
competència de promoció turística, que no es va acceptar
durant la passada legislatura per considerar una dotació
insuficient.

La presidenta Francina Armengol ja ha reclamat un front
comú amb la Comunitat Valenciana i Catalunya per reclamar
una millora del finançament de la nostra comunitat i ha
demanat una reunió urgent amb el president del Govern
espanyol Mariano Rajoy per tractar d’aquesta qüestió.

Atès que Menorca és una de les illes de l'arxipèlag balear
que mateix en major mesura els efectes de la insularitat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar el Consell Insular de Menorca d'una partida que
pal Aliï els efectes de la doble insularitat i que compensi
Menorca en aquells aspectes singulars de l'illa, que marquen la
diferenciació respecte de la resta de destinacions, fent de les
Illes Balears un territori únic i especial.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en els pressupostos de 2016 una dotació
adequada que permeti al Consell Insular de M enorca dur a
terme actuacions en tres eixos principals, característics i
singulars de l'illa de Menorca, com són M enorca Reserva de la
Biosfera, Menorca Talaiòtica i el Camí de Cavalls.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar decidint les accions promocionals de
Menorca des de Menorca, fent partícips el Consell Insular de
Menorca així com el sector turístic de Menorca, mentre no
s'hagi fet efectiva la transferència de la competència de
promoció turística.
Palma, a 28 d'agost de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

E)
RGE núm. 5139/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millor finançament de Balears i més inversions per
part del Govern de l'Estat.
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.
Exposició de motius
Les balances fiscals, corresponents a 2012, fetes públiques
el passat mes de juliol, han posat de manifest allò que tots ja
sabíem, que la nostra comunitat autònoma és una de les que
està pitjor finançades. L’informe de les balances fiscals

Hem de recordar que també el Govern de José Ramón
Bauzá va treballar, conjuntament amb la Comunitat Valenciana
i Múrcia, una proposta de millora del finançament autonòmic.
Des del Partit Popular hem dit moltes vegades que tenim un
sistema de finançament injust, poc transparent, que no s’adapta
als cicles econòmics i que ens deixa molt enfora de la mitjana
nacional, elements més que suficients per reivindicar el més
prest possible un nou sistema de finançament.
Entenem, per tot açò, que és molt important que hi hagi un
ampli consens en aquesta qüestió entre tots els partits polítics
representats en el Parlament i que aquest front comú que
reclama la presidenta Armengol sorgeixi, en primer lloc, de
l’acord de tots els grups parlamentaris.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un espai de diàleg, d’acord i de consens, entre
tots els grups parlamentaris, a fi que es pugui redactar una
proposta conjunta de reforma del sistema de finançament que
sigui defensada davant el Govern central.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer feina amb altres comunitats autònomes, a part de
València i Catalunya, que pateixen el mateix problema de
manca de finançament, com pugui ser Múrcia o Madrid, per tal
d’anar impulsant propostes de millora del sistema de
finançament autonòmic.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a explicar també, fent pedagogia, a les altres
comunitats autònomes, sobre els problemes reals que pateix
Balears precisament per aquest insuficient finançament
autonòmic.
4. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per seguir reivindicant una nova llei de
finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui
l’actual finançament, que s’ha demostrat injust i perjudicial per
a les Illes Balears, i que suposi, entre altres millores, la
descentralització dels ingressos i l’ordinalitat amb els resultats.
Palma, a 31 d'agost de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Donant compliment a les demandes del Consell Escolar
Municipal i per tal d’aconseguir que aquests dos projectes
siguin una realitat el més aviat possible, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent
Proposició no de llei

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de setembre de 2015, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació del Govern de les Illes Balears que escometi, amb
caràcter urgent, les obres de reforma integral del CEIP Sant
Ciriac.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la posada en marxa del projecte de la segona fase de
l’IES Quartó del Rei, oferint als alumnes del municipi els
estudis demandats de Formació Professional relacionats amb el
sector nàutic.
Palma, a 29 de juliol.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

A)
RGE núm. 4734/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma del CEIP Sant Ciriac i posada en marxa del
projecte de la segona fase de l'IES Quartó del Rei, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

B)
RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a desenvolupament de la disposició addicional única de la
vigent Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix
i regula la protecció a la maternitat, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Exposició de motius
El municipi de Santa Eulària des Riu compta des de l’any
2008 amb un Consell Escolar Municipal (CEM) creat per a
regular la consulta i participació de tots els sectors socials
implicats en l’ensenyament no universitari al municipi. Aquest
òrgan ha permès establir un corrent d’informació, estudi i
deliberació entre les administracions educatives i els diferents
sectors de la comunitat escolar a l’hora de determinar
actuacions, planificacions i intervencions relacionades amb la
problemàtica que afecta als centres educatius del municipi. En
aquest sentit, el CEM elabora cada any una memòria sobre
l’estat de l’educació al municipi i al mateix temps presenta un
informe sobre les actuacions més urgents necessàries per a la
millora de la qualitat de l’ensenyament i la seva adequació a la
realitat municipal. Es per això que en els darrers anys s’ha fet
una especial incidència en l’urgència d’executar el projecte de
reforma del CEIP Sant Ciriac (centre amb més de 30 anys
d’història), l’ampliació de l’escola de Santa Gertrudis i el nou
institut de Santa Eulària.
A hores d’ara, i gràcies a un conveni de colAlaboració signat
entre l’Ajuntament i el Govern de les Illes Balears, l’ampliació
del CEIP de Santa Gertrudis ja està en funcionament i aquest
curs escolar ja començaren les classes d’ensenyament secundari
a l’IES Quartó del Rei. Tot i això, queden encara projectes per
executar que precisen d’una intervenció urgent de la
Conselleria d’Educació: la reforma integral del CEIP Sant
Ciriac i l’execució i posada en marxa de la segona fase de l’IES
Quartó del Rei.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
L'Estatut, a l'article 30 apartats 13, 15, 16 i 17, atribueix a
la comunitat la competència exclusiva en matèria de joventut,
acció y benestar social, desenvolupament comunitari i
integració, polítiques de protecció i suport a les persones amb
discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, polítiques
d'atenció a persones dependents, polítiques d'atenció a les
persones i als colAlectius en situació de pobresa o necessitat
social, protecció social de la família, conciliació de la vida
familiar i laboral, i polítiques de gènere.
La Llei 5/2000, de 20 d'abril, de creació de l'Institut Balear
de la Dona, a l'article 2 regula com a finalitats bàsiques de
l'Institut elaborar i executar les mesures necessàries per fer
efectius els principis d'igualtat de l'home i la dona, impulsar i
promoure la participació de la dona en tots els àmbits i eliminar
qualsevol forma de discriminació de la dona a les Illes Balears,
d'acord amb les funcions previstes a l'article 3 de l'esmentada
llei i a l'article 2 del Decret 109/2001, de 3 d'agost, modificat
pel Decret 21/2012, de 16 de març, que regula l'organització i
el funcionament de l'Institut Balear de la Dona.
La Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, estableix
a l'article 3 el dret a la maternitat. La protecció de la maternitat
és una necessitat social que els poders públics de les Illes
Balears assumeixen i reconeixen políticament. Essent la
maternitat un bé insubstituïble, totes les càrregues i les cures
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que suposa, la gravidesa, el part, la criança i la socialització de
les filles i els fills, han de rebre ajudes directes de les
institucions públiques de les Illes Balears, a fi de no constituir
discriminació onerosa per a les dones. En aquest sentit el
Govern de les Illes Balears aplicarà totes les seves
competències per aconseguir que es materialitzi, a la pràctica,
el dret esmentat i la maternitat deixi de ser una càrrega
exclusiva de les mares i un motiu de discriminació per a les
dones. Des de l'aprovació d'aquesta llei qualsevol tractament
desfavorable, relacionat amb dones embarassades i amb les
funcions relacionades amb la maternitat, serà considerat
discriminació por raó de sexe.
Les embarassades en situació de conflicte i/o
desemparament necessiten ofertes de suport, amb mesures
concretes efectives, assessorament i orientació. La societat i els
poders públics s'han d'implicar activament per generar una
xarxa de suport solidari a la dona embarassada i evitar el
desemparament social que a vegades sofreixen, especialment
aquelles dones embarassades que es troben en risc d'exclusió
sociolaboral.
A les Illes Balears existeix actualment una legislació
específica, la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual
s'estableix i regula la protecció a la maternitat, que a la seva
disposició addicional única insta el Govern de les Illes Balears
a elaborar un pla integral que inclogui mesures concretes per a
la protecció de la maternitat. Aquesta disposició a dia d'avui
continua sense estar desenvolupada.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir el que disposa la disposició addicional única
de la vigent llei 9/2014, de 29 de setembre.
Palma, a 29 de juliol.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

C)
RGE núm. 4984/15, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a compensació a Eivissa de la
confiscació del dret d'ús i fruit de les salines, davant la
Comissió d'Economia.
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 la
Comissió d'Economia.
Exposició de motius
El novembre d 'enguany farà 300 anys de l'aprovació i
entrada en vigor dels anomenats Decrets de Nova Planta del
Regne de Mallorca. Una de les conseqüències que per a les illes
d 'Eivissa i Formentera va tenir aquest decret fou eliminar les
institucions d'autogovern i eliminar alguns drets i costums.
Així, com a conseqüència d'aquests decrets es va confiscar el
dret d 'us i fruit de Ses Salines, que els eivissencs tenien des del
segle XIII.
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La pèrdua d'aquest dret d'ús i fruit de Ses Salines mai ha
estat compensada, si bé sempre hi ha hagut eivissencs valents
que no han oblidat aquest espoli i han lluitat per rebre el que
pertocava als eivissencs. Això que era un dret sobre totes les
rendes de la sal es va convertir en almoina i aquesta pensió es
va redenominar “Carga de justícia” per les Corts el 18 d'agost
de 1837 i d'aquesta forma es va anar pagant alguna vegada,
però si es mira el que diu la Història d'Eivissa de don Isidoro
M acabich, els resultats de totes les peticions varen ser
decebedors. Don Isidoro M acabich ho va recordar al president
de la República, don Niceto Alcala Zamora, al viatge que
aquest va fer a Eivissa l'any 1932 a la instància pel cobrament
de pensions de Ses Salines que li va preparar a l'alcalde
d'Eivissa per a tal ocasió. Silenci com a resposta una vegada
més.
Aquesta expropiació i la compensació que demanem té un
clar paralAlelisme amb la que es va produir, per mor de la
Guerra Civil de 1936 a 1939, en relació amb el patrimoni dels
sindicats i dels partits polítics, que es va fer amb el consens de
pràcticament totes les forces polítiques per les lleis 4/86, de
cesión de bienes del patrimonio sindical, complementada amb
el Reial Decret Llei 13/2005, i la Llei 43/98, de restitución o
compensación de bienes incautados, modificada per la Llei
50/2007. Dues guerres diferents i el mateix resultat patrimonial.
El dret de conquesta fa canviar de mans uns béns. En el cas de
Ses Salines, un bé tan essencial per a les illes com la sal que era
la font d'ingressos de les nostres institucions.
Així, s'ha de perseverar en la demanda del pagament de les
pensions pendents i l'aprovació 'algun instrument o mecanisme
legal o financer que permeti compensar les confiscacions de
guerra a tots els eivissencs i formenterencs que varen ser els
perjudicats.
Per aquests motius el Grup Parlamentari el Pi-Proposta per
les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. Instar el Govern de l'Estat a estudiar les vies legals o
financeres per compensar Eivissa de la pèrdua del dret d'ús i
fruit de Ses Salines com a conseqüència de l'aprovació i entrada
en vigor dels anomenats decrets de nova planta.
Segon. Instar el Govern de l'Estat que actualitzi i aboni al
Consell Insular d'Eivissa les pensions pendents que es varen
denominar “Carga de justícia” per les Corts de 18 d'agost de
1837 com a primera mesura de compensació aprovada per la
pèrdua del dret d'ús i fruit de Ses Salines.
Palma, a 18 d'agost de 2015.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
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D)
RGE núm. 4985/15, del grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a proposició no de llei
de retirada dels PGE 2016, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

E)

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 B alears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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 Salut.

El passat 4 d'agost, el Govern central va presentar el
projecte de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2016. En els
comptes presentats, un any més, les Illes Balears tornen estar a
la cua en inversió territorialitzada de l'Estat.
Si bé s'ha produït un augment respecte dels anteriors PGE,
que suposa passar dels 138 milions d'euros d'inversió
pressupostats al present exercici, fins als 159 milions d'euros
prevists per al 2016, la realitat és que aquest augment només
suposa que dins la llista de comunitats autònomes amb inversió
per habitant les Balears han passat de la darrera posició a la
penúltima, i seguim, un any més, lluny de la mitjana estatal
(140 i per habitant a les Balears, enfront dels 238 i de
mitjana estatal).
Aquesta previsió del projecte de PGE de 2016 per a les Illes
Balears no és un fet aïllat, i any rere any ens trobam a la cua en
inversió estatal, amb un incompliment sistemàtic d'allò previst
a la disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia.
Qualcunes de les xifres previstes als comptes presentats les
podríem qualificar d'insultants, com és el cas de les inversions
ferroviàries. Mentre arreu de l'Estat s'han invertit milers i milers
de milions d'euros en la xarxa de l'AVE (3.679 milions d'euros
prevists el 2016), a les Illes Balears rebem 3,9 milions, amb
una xarxa que encara no s'ha pogut electrificar completament
i el tren de Llevant pendent d'acabar.
Uns comptes dignes per a les Illes Balears haurien de ser
uns que, com a mínim, ens situassin a la mitjana estatal en
inversió.
Per tot això els grups parlamentaris MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a retirar el projecte de PGE per a 2016 i posar les Illes Balears,
si més no, a la mitjana en inversió estatal territorialitzada.
El Parlament de les Illes Balears insta els diputats i les
diputades, senadors i senadores elegits per la circumscripció de
Balears, a votar en contra de l'actual projecte de PGE i a
presentar-hi esmenes per tal de corregir aquesta situació.
Palma, a 17 d'agost de 2015.
Els portaveus:
David Abril i Hervás.
Nel Martí i Llufriu.
El diputat:
Antoni Reus i Darder.

RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estratègia de salut sexual i reproductiva i d'IVE,
davant la Comissió de Salut.

A les Conferències sobre Població i Desenvolupament (El
Cairo, 1994) i a la IV Conferència Mundial de les Dones
(Beijing, 1995) es definiren els drets sexuals i reproductius com
un conjunt de nous drets. Fan referència al control respecte de
la pròpia sexualitat, a decidir lliurement i responsablement
sense veure's subjectes a la coerció, la discriminació i la
violència; el dret de totes les parelles i individus a decidir de
manera lliure i responsable el nombre i espaiament dels seus
fills i a disposar de la informació, l'educació i els mitjans per a
això, així com a aconseguir el nivell més elevat de salut sexual
i reproductiva.
La Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l’embaràs, és el marc jurídic
que garanteix el dret a la maternitat lliurement decidida i que
implica, entre altres coses, que les dones puguin prendre la seva
decisió d’una manera conscient, responsable i que aquesta sigui
respectada. És obligació de les comunitats autònomes posar a
l'abast de les dones que es plantegen una IVE i signar el
consentiment informat, tota la xarxa de recursos i prestacions
i ajudes públiques per a la cura dels seus fills i filles, els
beneficis fiscals i altra informació sobre incentius i ajudes al
naixement.
L’evidència comparada ens mostra que els països amb
menors índexs d'avortaments: Alemanya, Bèlgica i Holanda,
són també els que tenen una legislació més permissiva. Els seus
plans d'estudi inclouen l'assignatura d'educació sexual. Les lleis
restrictives d’avortament no redueixen el nombre
d’interrupcions voluntàries de l’embaràs, només incrementen
el nombre de dones mortes que avorten en la clandestinitat i en
condicions insalubres.
La mobilització ciutadana ha impedit la derogació de
l'actual llei de terminis, que no oblidem, està recorreguda pel
Partit Popular al Tribunal Constitucional. Amb l'esperit
d'acontentar els sector més conservadors de la societat, el Grup
Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats ha dut a terme
una proposició de llei per evitar que les joves d’entre setze i
desset anys en situació de perill, violència intrafamiliar,
amenaces, coaccions, mals tractes o situació de desemparament
puguin interrompre el seu embaràs. Una reforma per la porta de
darrera per eludir els informes preceptius del Consejo de
Estado i del Consejo General del Poder Judicial.
El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides -que ha
examinat recentment diferents països sobre el compliment del
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics- s'ha pronunciat
respecte a la reforma de la Llei de l'avortament impulsada pel
Govern de Mariano Rajoy. L'exigència del consentiment dels
representants legals de les menors d'edat en situació de
vulnerabilitat representa un risc perquè pot augmentar els
avortaments ilAlegals.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
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trobin a una altra illa de la nostra comunitat autònoma o a la
península, atès que el dret d’accés als mateixos no pot ser
condicionat pel lloc on es trobin situats.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix el dret de les
dones a la seva salut sexual i reproductiva i el seu dret a la
interrupció voluntària de l'embaràs.
2. El Parlament insta el Govern d'Espanya a derogar la
modificació de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el compliment en tots els seus preceptes de
la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de
la interrupció voluntària de l’embaràs.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa una estratègia de prevenció
d'embarassos no desitjats entre els i les joves.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar de manera progressiva la cobertura des
del sistema públic del nombre d'IVE realitzades en centres
públics, quan la millora de les llistes d'espera en patologies més
complexes ho permeti.
Palma, a 24 d'agost de 2015.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.
La diputada:
Silvia Cano i Juan.

F)
RGE núm. 5014/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a assumpció per part del Govern d'Espanya de la
totalitat del descompte de resident en el transport marítim
entre illes, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
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.
Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, visquem
on visquem, tenim dret a accedir en igualtat de condicions als
serveis bàsics a partir del reconeixement específic i diferencial
de la insularitat, tal com estableix la disposició addicional
sisena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Açò és
així tant a l’hora d’accedir en igualtat de condicions als serveis
i les oportunitats a l’abast dels ciutadans i les ciutadanes de la
península com quan es tracta de fer-ho en relació amb els que
es troben disponibles (educació, formació, sanitat, cultura,
esport, oci, administració, etc.) en una altra illa de la nostra
comunitat, amb especial esment al cas de Formentera i la seva
condició de doble i triple insularitat.
Entenem que el mitjà de transport usat no pot determinar les
condicions d’accés a serveis bàsics i essencials i oportunitats.
Com tampoc no ho pot fer que aquests serveis i oportunitats es

Tampoc no pot ser un argument de discriminació el fet que
l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia atorgui a la comunitat
autònoma de les Illes Balears les competències en matèria de
transport marítim, exclusivament entre ports o punts de la
comunitat autònoma, sense connexió amb altres ports o punts
d’altres àmbits territorials. Aquesta competència no afecta el
dret a accedir amb igualtat d’oportunitats a serveis bàsics i
essencials i oportunitats als ciutadans de les Illes Balears, com
demostra que el govern d’Espanya abona el 25% del descompte
del preu final del bitllet en les rutes de transport marítim entre
illes als ciutadans i les ciutadanes amb residència a les Illes
Balears. Açò implica que el Govern de les Illes Balears hagi de
completar el descompte de resident pel transport marítim entre
illes (decrets 42/2008, 43/2008 i 22/2009) fins al 50% (89% en
el cas de Formentera) del preu final del bitllet. Aquest fet és
clarament discriminatori i molt perjudicial per als ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta a
consideració les següents propostes d’acord:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a finançar íntegrament el descompte del 50% (89% en el cas de
Formentera) del preu final del bitllet en les rutes de transport
marítim entre illes als ciutadans i les ciutadanes amb residència
a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que el
reconeixement del fet específic i diferencial de la insularitat
(disposició addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears) significa que els sobrecostos de transport marítim
i aeri per als residents han de ser assumits íntegrament amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
Palma, a 24 d'agost de 2015.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

G)
RGE núm. 5033/15, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a
arribada de pasteres i polissons a bord, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem
Illes Balears presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
Segons l'ACNUR, 3.419 persones van morir el 2014 a la
Mediterrània provant d'arribar a les costes europees, i 2.000 en
el que va d'any 2015. FRONTEX informa que durant el 2014
gairebé 300.000 immigrants van ser interceptats mentre
intentaven entrar al continent europeu i, d'aquests, 170.760 per
la ruta central mediterrània. En els darrers anys a Balears han
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arribat desenes de pasteres, provinents de Marroc i Algèria, i
els estrangers que han intentat entrar d'aquesta forma han estat
interceptats i detinguts per les forces de seguretat i enviats a un
centre d'internament d'estrangers (CIE) a la península per a la
seva devolució als països d'origen.
Les guerres i les crisis humanitàries que es viuen en alguns
d'aquests països haurien de ser preses en consideració per les
autoritats locals, autonòmiques i estatals implicades en l'entrada
d'estrangers per llocs no habilitats del litoral balear perquè
haurien de comprovar si es tracta de persones que tenen dret a
protecció internacional (solAlicitants d'asil i víctimes de tràfic
de persones). Aquestes persones poden arribar per mar a
Balears en les anomenades pasteres -de moment no de forma
massiva, encara que no s'ha de descartar que varien les rutes i
Balears sigui una possibilitat més- però també a bord de grans
vaixells com a polissons o a l'aeroport de Palma, procedents de
països del Magrib.
En cas de temor de persecució al seu país d'origen o de
residència, les solAlicituds d'asil es poden presentar en frontera
(lloc fronterer o CIE) i en el territori nacional (unitats
d'estrangeria i comissaries de policia) però, segons dades del
Ministeri d'Interior, la majoria de solAlicituds es presenten en
territori, no en frontera. Recentment la Defensora del Poble ha
detectat mancances en l'accés efectiu al procediment de
sol Alicitud de protecció internacional en els casos
d'interceptació de persones estrangeres que intenten accedir de
manera irregular a territori nacional, perquè no compten amb
informació en el moment de la seva interceptació o bé aquesta
no és adequada per formular la solAlicitud d'asil, ni assistència
lletrada ni intèrpret. Aquestes mancances expliquen el baix
nombre de solAlicituds d'asil a Espanya (5.473 el 2014) en
comparació amb Itàlia (63.660 el mateix any), una xifra que ha
augmentat significativament des de la creació de l'Oficina
d'Asil pel pas fronterer de Beni-Enzar de Melilla el 2013 (les
solAlicituds han passat de 381 a 1.033 en un any). No tots els
solAlicitants d'asil l'obtenen, però en qualsevol cas existeix
l'obligació internacional i estatal de garantir el dret a solAlicitarlo.
A Balears ha augmentat el nombre de solAlicituds en territori
(en quatre anys s'ha passat de 6 a 18) i el fet de no haver-n'hi
cap de presentada en frontera (arribats en pasteres o com a
polissons) planteja el dubte de si a Balears es garanteix el dret
humà de solAlicitar asil amb les mateixes condicions que a altres
llocs d'Espanya. Aquestes condicions no existeixen quan en cas
d'una solAlicitud d'asil no hi ha cap organisme públic que
informi i assessori jurídicament i de forma gratuïta i
especialitzada, ni té delegació a Balears la Comissió espanyola
d'ajut al refugiat (CEAR, que està en contacte permanent amb
ACNUR, i Oficina d'ajut al refugiat del M inisteri d'Interior, que
informa sobre la idoneïtat de les solAlicituds), ni tampoc
l'IlAlustre Col Alegi d'Advocats ni el torn d'ofici compten amb
serveis especialitzats en aquest àmbit. L'assessorament previ
individualitzat a solAlicitants d'asil està sent prestat per ONG,
i aquest és bàsic per tramitar la solAlicitud des de Balears.
Per tot això els grups parlamentaris de MÉS per Mallorca
i MÉS per Menorca presenten la següent

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar en
el termini de nou mesos un protocol interinstitucional que
estableixi una acció coordinada entre les autoritats locals,
autonòmiques i estatals per respondre a curt termini a les
necessitats de caràcter humanitari, social i legal amb què es
troben les persones que arriben a les Balears per punts
habilitats i no habilitats en frontera i que poden ser
beneficiàries de protecció internacional.
2. El protocol interinstitucional esmentat hauria d'incloure les
actuacions de les autoritats competents d'àmbit local,
autonòmic i estatal en els següents moments:
1. Interceptació de la persona o les persones que entren en
territori espanyol per un lloc no habilitat (pasteres) i per un
lloc habilitat (ports i aeroports) a Balears.
2. Detenció, assistència lletrada i d'organitzacions no
governamentals d'àmbit humanitari reconegudes en el
protocol, que podran intervenir en cas d'identificar un cas
o més casos de possibles refugiats.
3. Informació dels drets dels solAlicitants d'asil i garantia
efectiva i immediata d'aquests drets per les autoritats
competents, en especial:
- assegurar la comunicació efectiva dels funcionaris
policials a les persones que arribin per aquestes vies del
dret a solAlicitar asil;
- el dret a assistència sanitària i assistència jurídica
gratuïta inicial, en el moment de formalitzar la
solAlicitud i durant tota la tramitació del procediment,
així com dret a intèrpret;
- el procediment que s'ha de seguir i el caràcter
confidencial que tindrà tot el procediment;
- la possibilitat de contactar amb l'ACNUR i CEAR i la
facilitació dels mitjans per fer-ho;
- els drets i les prestacions socials als quals tenen accés
els solAlicitants de protecció internacional.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
aquest protoco l interinstitucional atenent l'especial
vulnerabilitat de les dones, dels menors no acompanyats i de
possibles víctimes de tràfic de persones per a la seva explotació
laboral o sexual.
Palma, a 25 d'agost de 2015.
Els portaveus:
Margalida Capellà i Roig.
Nel Martí i Llufriu.
Laura Camargo i Fernández.

H)
RGE núm. 5034/15, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics
palestins, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
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Khalida Jarrar és diputada del Front Popular per
l'Alliberament de Palestina des del 2006 al Consell Legislatiu
Nacional palestí (Parlament), i des del mes d'abril està sota
detenció administrativa en una presó israeliana esperant a ser
jutjada de nou a petició de la Fiscalia.
El 2004 ja va patir la campanya del govern d'Israel contra
militants, membres i representants del Front Popular i altres
dirigents polítics o representants de moviments socials
palestins, que va començar el mes de juliol amb 34 membres
del Parlament detinguts en presons israelianes. Khalida Jarrar
va rebre el 20 d'agost una ordre militar donant-li 24 hores per
abandonar Ramallah, on resideix, i dirigir-se al districte de
Jericó on els seus moviments estarien restringits durant sis
mesos. Després d'apelAlar contra aquesta ordre, un tribunal
israelià va reduir aquesta restricció a un mes.
Davant la negativa a ser deportada, Khalida Jarrar va ser
detinguda el 2 d'abril de 2015 i sotmesa a règim de detenció
administrativa, que s'aplica no només a parlamentaris palestins
sinó a tota la població palestina en els territoris ocupats.
Aquesta detenció administrativa suposa l'empresonament
d'aquestes persones sense càrrec ni judici, sovint sota secret de
sumari, per a períodes de fins a sis mesos renovables
indefinidament. En el mes de febrer de 2015 Nacions Unides
informava de 424 palestins sota detenció administrativa, més
del doble dels detinguts només un any abans, i la xifra no deixa
d'augmentar.
En el mes d'abril de 2015, amb motiu de la detenció de
Jarrar, l'Alt Comissionat de Nacions Unides va expressar la
seva preocupació per l'ús continuat i progressiu de la detenció
administrativa contra els palestins per part de les autoritats
israelianes. Amnistia Internacional, Human Rights i Bet'selem,
entre altres reconegudes ONG de drets humans, reclamen
l'alliberant de Jarrar i la consideren una presa política
detinguda, empresonada i jutjada per les seves idees i la seva
activitat política, però també de defensa dels drets humans,
sense haver fet ús de la violència.
Khalida Jarrar té 52 anys i és advocada. Abans de ser
elegida diputada en les eleccions democràtiques de 2006 dirigia
l'organització palestina de drets humans Addameer, que dóna
suport als presos polítics palestins detinguts tant en presons
palestines com israelianes, i va treballar per a UNRW A pels
drets de les dones a Palestina. Va impulsar activament el 2014
d'adhesió de Palestina a l'Estatut de la Cort Penal Internacional
i forma part del Comitè Nacional Palestí de seguiment d'aquest
estatut.
En el moment de ser detinguda va ser acusada inicialment
de ser membre del Front Popular, i el tribunal militar competent
va decidir que quedàs sota arrest domiciliari, però la Fiscalia
s'hi va oposar considerant que Jarrar constitueix una "amenaça
a la seguretat". Després d'ajornar fins a tres vegades el seu
judici, va ser finalment acusada de pertinença a una
organització ilAlegal a Israel, participació en protestes, incitació
a la violència, visita a presos palestins, entrevistes a premsa,
oposició a l'ocupació, entre altres càrrecs. El tribunal militar
que la va jutjar va ordenar, després de la primera vista oral, el
seu alliberament, però el fiscal va apelAlar i Jarrar continua en
presó.
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Actualment 12 parlamentaris palestins es troben sota
detenció administrativa.
Per tot això els grups parlamentaris MÉS per Mallorca i
Podem Illes Balears presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears condemna la situació de la
diputada palestina Khalida Jarrar, detinguda i jutjada per les
autoritats militars israelianes en relació amb el seu treball en
defensa dels drets dels presos palestins i per l'exercici del seu
dret a les llibertats d'expressió i de reunió.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport als
representants palestins elegits democràticament i encoratja els
processos democràtics a Palestina, així com als membres dels
partits àrabs que concorren a les eleccions del Parlament
israelià.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Afers
Exteriors del Govern d'Espanya a promoure, via diplomàtica,
directament o a través de l'ambaixada d'Israel a Madrid,
l'alliberament de forma immediata dels parlamentaris palestins
i de tots els presos polítics palestins en presons israelianes, i a
cessar la persecució contra els membres i representants dels
partits polítics palestins en compliment de les seves obligacions
de drets humans com a estat part del Pacte internacional de
dretes civils i polítics.
4. El Parlament de les Illes Balears donarà trasllat d'aquest
acord al Govern d'Espanya, a l'ambaixada d'Israel a Espanya i
a la missió diplomàtica de Palestina a Espanya.
Palma, a 25 d'agost de 2015.
Les portaveus:
Margalida Capellà i Roig.
Laura Camargo i Fernández.

I)
RGE núm. 5088/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a foment de la signatura de pactes locals per
l'ocupació entre diferents agents socials i econòmics dels
municipis de les Illes com a eina per a poder promoure la
creació d'una ocupació estable i de qualitat, davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Actualment, després de la darrer legislatura del Partit
Popular, tant a nivell estatal com autonòmic, ens trobem davant
d’una situació del mercat laboral que es pot titllar de precari i
poc consolidat fruït de la darrer reforma laboral que ha deixat
els treballadors en una situació de feblesa davant els seus
ocupadors.
A més, l’evolució econòmica de les illes ha generat que,
conjuntament a la precarietat generada per la reforma del PP,
es doni una situació que agreuja més sinó, la situació final i és
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la forta estacionalitat del mercat conseqüència de la
concentració de l’activitat econòmica a les illes.

la seva funcionalitat i actualitzin els seus objectius, ajustant-los
a la nostra realitat.

Igualment, dintre de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s’hi dona una realitat econòmica molt diversa i
contrastada, el que ha fet que el mercat laboral tingui
característiques específiques a cada illa i necessiti una
intervenció molt específica en cada illa, en cada municipi, en
cada zona.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incidir sobre els plans d’ocupació de les
administracions locals fent que la seva contractació sigui
responsable i tenint en compte clàusules socials. Aquestes
clàusules han de fer que les empreses proveïdores es
comprometin a fer contractes de qualitat i respectant el
convenis sectorials amb compliment dels requisits legals de
contractació de persones amb discapacitat i priorització de
persones majors de 45 anys.

També hem d’ afegir que l’activitat laboral des de fa temps
atreu un gran nombre de persones que arriben cercant una
oportunitat millor que la que tenen als seus llocs d’origen, això
afegeix un greu problema al mercat laboral que és la manca de
formació adient i específica, contínua i de qualitat dels
treballadors.
Així doncs, tota aquesta realitat diversa i específica del
nostre mercat laboral, fa que calgui una connexió directa entre
les necessitats i les actuacions a cada lloc de manera
diferenciada i amb coneixement de totes les mancances i de
totes les possibilitats específiques per fer que la solució que es
plantegi sigui la que millor encaixi dintre de les característiques
productives de cada lloc.
Finalment, cal dir que la interrelació dels diferents agents de
producció i d’administració a nivell específic i concret fa que
tots siguin més conscients de la realitat i adquireixin una major
consciència de la necessitat de facilitar la conciliació de la vida
laboral i familiar i es millori l’acció social responsable de les
empreses.
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 aplicar un pla de promoció i interrelació entre els
diferents agents socials per a una millora del mercat laboral
específic de cada territori.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria que es converteixi en nucli
vertebrador de compromisos entre els diferents agents
econòmics, socials i polítics per conduir a la signatura de
compromisos ferms i estables i que incideixin veritablement
sobre l’ocupació a nivell local.
3. El Parlament de les Illes Balears insta a prioritzar, per part
del la Conselleria de Treball i més específicament del SOIB, el
desenvolupament de polítiques actives d’ocupació per aquells
municipis/mancomunitats que tinguin signats uns pactes
insulars d’acció per l’ocupació amb uns objectius i uns
indicadors d’avaluació clars i efectius que facilitin identificar
els resultats obtinguts i permetin reconduir les situacions menys
positives.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir una comissió de pactes per l’ocupació que,
amb el suport de l’Observatori del Treball de la CAIB, actuï
per promoure nous pactes a diferents llocs del territori en
funció de la particularitat local o, en cas d’estar actius, reactivin

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Treball a recuperar plenament la figura de l’AODL perquè
sigui la figura que articuli i faciliti el desenvolupament final de
les polítiques actives d'ocupació a nivell local ajustant-les a les
necessitats de cada lloc/municipi.
Palma, a 27 d'agost de 2015.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.

J)
RGE núm. 5090/15, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la concessió de la nacionalitat catalana als
ciutadans de 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
El passat dia 22 d'agost, el conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, Germà Gordó, va realitzar unes
polèmiques declaracions en les quals es mostrava favorable a
concedir la nacionalitat catalana als ciutadans de la resta dels
Països Catalans, en els quals inclou la Catalunya Nord, el País
Valencià, la Franja i Balears.
No es tracta d'unes simples afirmacions d'un particular, sinó
d'un membre del Govern català, i que afecta de ple els
ciutadans de les Illes Balears, doncs la nacionalitat afecta els
drets públics subjectius en l'ordre civil, polític, econòmic,
social i cultural, que reconeix i proclama l'ordenament jurídic
d'un país.
La nacionalitat, des del vessant públic, suposa la qualitat de
pertànyer a una comunitat nacional, organitzada en forma
d'Estat.
Lògicament, aquestes declaracions han provocat la irritació
en aquests territoris. Els presidents de les comunitats
autònomes de València i Aragó, Sr. Ximo Puig i Sr. Javier
Lambán, immediatament han rebutjat de forma contundent
aquestes declaracions, i en el mateix sentit s'han manifestat
dirigents polítics nacionals i els catalans de diverses formacions
no nacionalistes. S'ha trobat a faltar una posició ràpida, clara i
contundent del Govern de les Illes Balears.
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S'ha vingut argumentant des de sectors nacionalistes que la
denominació de Països Catalans es deu únicament i
exclusivament a l'existència d'una llengua comuna, sense cap
tipus de pretensió política. Però el que realment desvetllen les
declaracions del conseller del Govern català és que el programa
de màxims dels defensors de l'independentisme català inclou
tots els territoris: València, Balears, La Franja i la Catalunya
Nord. El que en teoria era una entitat únicament cultural es
converteix en la plasmació política dels Països Catalans, i això
constitueix el programa màxim de l'independentisme, que sí
afecta les Illes Balears.
I aquesta voluntat política, fins ara ocultada o minimitzada,
es fa pública precisament quan falta aproximadament un mes
per a la celebració d'unes eleccions a Catalunya que són
presentades pels sectors independentistes catalans com
plebiscitàries, en un nou desafiament a l'ordenament jurídic
vigent.
Convençuts que declaracions de tipus “annexionistes”
precisament el que fan és danyar els vincles entre Catalunya i
Balears, i que el més beneficiós és la convivència de tots
aquests territoris en un Estat espanyol plural.
Per tant, davant manifestacions polítiques d'alts
responsables d'altres comunitats autònomes, que a més de ser
manifestament contràries a l'ordenament jurídic vigent i a la
Constitució, afecten de ple els ciutadans de Balears, és
convenient deixar ben clara la posició de les institucions
polítiques d'aquestes Illes.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular, presenta a debat
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller de
Justícia del Govern de Catalunya i, de forma rotunda, rebutja
les declaracions realitzades per aquest, en les quals considerava
que en el cas d'una eventual independència de Catalunya
s'hauria de concedir la nacionalitat catalana als ciutadans de les
Illes Balears, atès que es tracten d'unes manifestacions
desafortunades i contràries a l'ordenament jurídic.
2. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de
les Illes Balears, a diferència de les comunitats autònomes
afectades per les declaracions del conseller de Justícia del
Govern de Catalunya, no hagi rebutjat aquestes manifestacions
que suposen una clara ingerència a l'autonomia de les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears constata, tal com reconeix
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que la nacionalitat
històrica que formen les illes de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera, com expressió de la seva voluntat
colAlectiva i en l'exercici del dret d'autogovern que la
Constitució reconeix a les nacionalitats i les regions, està
constituïda en comunitat autònoma dins el marc de la pròpia
Constitució i l'Estatut d'Autonomia i, en aquest sentit, el
Parlament de les Illes Balears manifesta que la comunitat
autònoma de les Illes Balears no forma part de cap entitat
política sota la denominació de "Països Catalans".
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Palma, a 27 d'agost de 2015.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

K)
RGE núm. 5095/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a aplicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern,
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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
El 10 de desembre de 2013 es publicà en el Butlletí Oficial
de l'Estat la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
L'esmentada llei marca en el seu preàmbul tres objectius
clars, això és: reforçar la transparència política obligant
l'Administració a la publicitat de les seves actuacions, garantir
l'accés a la informació i l'obligatorietat de bon govern dels
responsables públics, i s'estableixen les conseqüències
jurídiques per al cas d'incompliment.
L'article primer d'aquesta llei estableix com a objectiu clar
reforçar la transparència pública, garantir el dret a la
informació i establir les obligacions de bon govern.
L'article segon de l'esmentada llei, a l'apartat 1.a), inclou en
l'àmbit subjectiu d'aplicació l'administració de les comunitats
autònomes, entre d'altres.
Només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a
escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les
decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o
sota quins criteris actuen les nostres institucions, podrem parlar
de l'inici d'un procés en què els poders públics comencen a
respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana
participació dels poders públics.
La informació ha de ser accessible i entenedora per als
ciutadans, donat el seu caràcter d'instrument òptim per al
control de la gestió i la utilització dels recursos públics.
Des de la presa de possessió del nou govern balear no s'ha
produït cap pronunciament clar, respecte d'això, per part seva,
el que incompleix clarament els preceptes de l'esmentada
normativa estatal.
Segons diverses publicacions en premsa s'ha previst complir
amb l'accés a la informació pública abans de final d'any, fet
que, si és cert, deixa un marge d'aproximadament sis mesos en
completa foscor i desinformació al ciutadà.
Així mateix, donat el gran nombre d'organismes en què es
produeixen duplicitats, és necessari que el ciutadà sàpiga
quines competències i funcions té cada un dels òrgans i com es
gasta fins al darrer cèntim, a fi que la fiscalització dels doblers

178

BOPIB núm. 9 - 4 de setembre de 2015

públics no sigui únicament feina de la Intervenció delegada i de
la Sindicatura de Comptes, sinó que tots i cada un dels
ciutadans sàpiguen en tot moment en què es gasten els doblers
públics.
El personal que està treballant per al servei públic hauria de
tenir un alt grau de preparació i experiència, cosa que, pel que
es veu, no sempre succeeix. Es fa necessari, aleshores, que
qualsevol contribuent sàpiga exactament qui és la persona que
és al servei de l'administració i que ocupa un càrrec en aquest
moment al qual no hagi accedit a través d'oposició, i per tant no
té el perquè haver-se complit els principis d'igualtat, mèrit i
capacitat. El mitjà per evitar més abusos és publicar un breu
currículum de totes les persones seleccionades per a un lloc
eventual o de lliure designació.
Per tots aquests motius Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, a través del Grup M ixt, presenta la següent
Proposició no de llei
1. Instar el Govern perquè, com més aviat millor i amb caràcter
d'urgència, s'atengui al compliment de la Llei estatal 19/2013,
de 9 de desembre.
2. A través de la Conselleria de Participació, Transparència i
Cultura es publiqui a la pàgina web corporativa la següent
informació:
a) Organigrama de cada conselleria amb distribució
detallada de secretaries generals, direccions generals i gabinets:
els seus titulars, personal eventual i tot el personal que ocupi
una plaza per lliure designació, acompanyat d'un breu
currículum de l'esmentat personal, salaris complets tenint en
compte dietes i complements. Publicar el pressupost global
assignat a cada conselleria i la quantitat que es destina d'aquest
pressupost a les retribucions del personal, tant en quantitat
líquida com en percentatge.
b) Nom i competències de cada un dels organismes
autònoms, entitats públiques empresarials i empreses amb
capital social públic situades tant a la comunitat autònoma com
a Europa i dependents de la comunitat autònoma, amb
indicació dels seus titulars, personal eventual i tot el personal
que ocupi una plaça per lliure designació, acompanyat d'un
breu currículum de l'esmentat personal, salaris complets tenint
en compte les dietes i els complements. Publicar el pressupost
global assignat a cada organisme i la quantitat que es destina
d'aquest pressupost a les retribucions del personal, tant en
quantitat líquida com en percentatge.
c) Publicar les entitats privades que reben subvenció
pública, la quantitat abonada i breu explicació de l'objectiu
d'aquesta subvenció. Actualitzar les dades a mesures que es
vagin aprovant les esmentades subvencions.
Palma, a 28 d'agost de 2015.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

L)
RGE núm. 5106/15, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a declaració de la zona econòmica exclusiva de
la vessant de la Mediterrània estatal com a "espai marítim
lliure de prospeccions, exploració i extracció d'hidrocarburs",
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Les primeres evidències de l'existència de projectes de
prospeccions sísmiques que podien constituir una amenaça per
a la preservació del nostre ecosistema marítim i costaner es
produïren l'any 2013 arran de les informacions públiques que
alertaven d'un projecte d'adquisició sísmica al Golf de
València, a només trenta cinc milles d'aigües d'Eivissa i
Formentera.
El projecte presentat per part de la petroliera escocesa Cairn
Energy, a través de la seva filial a Espanya, "Capricorn Spain
Limited", davant el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme,
plantejava un conjunt d'actuacions destinades a constatar
l'existència d'hidrocarburs que, en el cas de confirmar-se,
tendria per objecte obtenir drets d'extracció i explotació de
jaciments petroliers i gasístics.
L'estiu de 2013, fruit de l'alarma generada per aquest tipus
de projecte, i havent-se donat a conèixer l'existència fins a
aquell moment d'altres projectes de característiques similars
amb idèntic objectiu, es genera la base d'un moviment de
contesta social contrari a la seva autorització, i que fins ara no
coneix precedent pel que fa a la mobilització ciutadana en pro
de la defensa del medi ambient dins l'àmbit de les Illes Balears.
El lideratge d'aquesta contestació social l'ha encapçalat
Aliança Mar Blava, una aliança intersectorial integrada per
administracions públiques, Consell Insular d'Eivissa i Consell
Insular de Formentera, ajuntaments, entitats de sectors
econòmics afectats com la pesca, el turisme o el sector nàutic,
organitzacions socials i ecologistes, sindicats i institucions
públiques i privades, i un important nombre de voluntaris i
voluntàries; aconseguint un resultat de fins a 128.000
alAlegacions presentades per part de la ciutadania en contra del
projecte de Cairn Energy, que s'han de sumar a les presentades
per part d'altres organitzacions i entitats públiques i privades.
Fruit d'aquest moviment, se'n constitueixen d'altres com
Eivissa diu No, Balears diu No, Eivissa Antipetrolífera, i Hands
of Ibiza, que juntament amb organitzacions ecologistes d'ampla
trajectòria se sumen a l'acció contrària als projectes
d'adquisició sísmica i d'exploració i explotació d'hidrocarburs
pels efectes negatius previsibles sobre el conjunt dels hàbitats
marins i, en general, sobre el model socioeconòmic de les Illes
Balears.
Si reparam específicament en els efectes potencials sobre la
indústria turística de les Illes Balears, hem de considerar
seriosament els efectes que ocasionaria sobre la devaluació de
la nostra destinació l'amenaça de comptar amb un litoral balear

BOPIB núm. 9 - 4 de setembre de 2015
envoltat de projectes d'adquisició, exploració i explotació
d'hidrocarburs, que hagués de subsistir sota l'amenaça
permanent de possibles fuites i vessaments d'hidrocarburs
provocats per accidents de conseqüències difícilment
reparables.
L'Estat espanyol ostenta la segona posició mundial en
nombre d'arribada de turistes estrangers. L'any 2014, segons
dades facilitades pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme,
“Frontur 2014”, es va produir l'arribada de 64,99 milions de
visitants. I és un fet absolutament remarcable que el 53% del
total varen escollir Catalunya, Illes Balears i Comunitat
Valenciana -en aquest ordre- per passar les seves vacances.
Segons aquestes fonts, el 75% dels turistes escullen
Espanya per gaudir del sol i la platja, i per tant resulta
paradoxal que el mateix ministeri encarregat de vetllar per la
bona marxa de la indústria principal de l'Estat espanyol, i per
tant la major activitat generadora de riquesa i llocs de feina,
sigui a la vegada el responsable d'incentivar projectes que
suposen una amenaça directa i permanent per al conjunt de
comunitats que més aporten, en tots els sentits, al sector
serveis.
Gairebé dos anys després que saltés la veu d'alarma a les
Balears per la possible realització d'aquests projectes, Cairn
Energy finalment ha desistit de la continuació en la tramitació
del seu projecte al Golf de València. Però, tot i així, hi ha un
conjunt de projectes en fase de tramitació per dur a terme
prospeccions petrolieres (campanyes d'adquisició sísmica -o
sondejos acústics- i sondejos exploratoris), a més de diverses
solAlicituds de permisos d'investigació d'hidrocarburs davant el
Ministeri d'Indústria que poden suposar una greu amenaça per
al mar balear i per a la resta d'aigües del litoral de la
Mediterrània espanyola.
En transcurs de la passada legislatura, tant el Parlament de
les Illes Balears com els consells insulars i els ajuntaments
varen aprovar, sense èxit, iniciatives i acords demanant
actuacions contundents per part del Govern de l'Estat i del
Govern de les Illes Balears, en el sentit d'exigir la paralització
de les autoritzacions dels projectes de prospeccions petrolieres.
Finalment, val a dir que en l'actualitat l'argument defensat
reiteradament pel Govern de l'Estat espanyol en defensa de
l'autoabastiment i l'autoconsum de combustibles fòssils, per
reduir-ne la dependència a l'hora de comprar petroli als
principals països productors, és enganyós. A més, contravé
obertament l'estratègia comunitària en matèria de lluita contra
el canvi climàtic i d'incentivació de la producció d'energies
netes i renovables.
Per aquest motiu es proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
aprovar una llei específica per a declarar la zona econòmica
exclusiva de la Mediterrània estatal com a zona lliure de
prospeccions i d'activitats d'extracció i explotació
d'hidrocarburs.
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2. La present llei haurà de preveure:
a) Establir, mentre es tramita i aprova la llei, una moratòria
d'efecte immediat a la presentació de nous projectes
d'investigació, exploració i explotació d'hidrocarburs.
b) Instar perquè de forma immediata:
b.1) es revoquin els permisos d'investigació d'hidrocarburs
ja concedits en aigües de la zona econòmica exclusiva de la
Mediterrània estatal
b.2) decretar la finalització dels expedients de permisos
d'investigació d'hidrocarburs en tramitació en aigües de la
zona econòmica exclusiva de la Mediterrània estatal;
b.3) decretar la prohibició dels projectes d'exploració
d'hidrocarburs que es troben en fase de tramitació.
c) En els casos dels permisos d'explotació d'hidrocarburs ja
concedits, com n'és el cas de l'àrea denominada Casablanca,
vora costes de Tarragona, s'establirà l'obligació de segellat dels
pous i desmuntatge de les plataformes en el moment de
l'esgotament del seu cicle productiu.
Palma, a 28 d'agost de 2015.
Els portaveus:
Pilar Costa i Serra.
Laura Camargo i Fernández
David Abril i Hervás.
Nel Martí i Llufriu.
Silvia Tur i Ribas.
Xavier Pericay i Hosta.

M)
RGE núm. 5119/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a realització d'anàlisi sobre l'estat de les
infraestructures educatives de les Illes Balears, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
A les Illes Balears ens trobem una situació
d’infraestructures educatives molt complexa perquè al llarg
dels darrers anys no s’ha anat adequant la distribució i de les
instalAlacions educatives a les necessitats reals de cada zona, ja
què no s'han realitzat les inversions necessàries per poder tenir
un mapa d'infraestructures educatives en condicions òptimes.
A més, als darrers anys hi ha hagut un creixement
diferenciat de la població a les diferents parts dels territori
insular, el que ha generat situacions de saturació de centres
educatius i una disfunció clara entre la localització dels centres
i la residència de la població escolar.
Hem d'afegir que a la darrera legislatura les constants
retallades d’ingressos per part dels centres educatius,
conjuntament amb l'augment de la pressió del seu ús per
l'augment de les ràtios a les aules, han generat situacions de
manteniment mínim dels centres educatius que ens han conduït
a situacions crítiques en molts centres educatius perquè s'ha
realitzat una feina de manteniment de mínims per assegurar l'ús,
però s’han descartat la realització d’intervencions serioses que
asseguressin la continuïtat i l’actualització de molts espais.
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Avui dia ens trobem davant una situació de moltes de les
infraestructures educatives en situació precària i que resten
qualitat a l'activitat docent que s'hi realitza.
Els centres educatius tenen una titularitat diversa i cal que
es faci un procés harmonitzador de les condicions de tots els
centres per assegurar el compliment d'uns nivells mínims de
qualitat, seguretat i idoneïtat de tots els centres educatius.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
una anàlisi específica i exhaustiva sobre l'estat de totes les
instalAlacions educatives a les Illes Balears per comprovar el
seu estat de conservació i la idoneïtat per a les seves funcions.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
una anàlisi específica de l'evolució de la població escolar als
diferents indrets de les illes i, a partir d'aquesta, realitzar una
planificació de les actuacions a dur a terme als centres de
titularitat publica amb una concreció i una temporalització de
les actuacions per illes amb la finalitat d’aconseguir adequar les
infraestructures a les necessitats reals de la població de cada
municipi i illa.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
les actuacions necessàries per instar els diferents titulars dels
centres educatius de les Illes Balears a realitzar les inversions
i les intervencions necessàries perquè tots els centres reuneixin
les condicions de seguretat i idoneïtat necessàries per a les
seves funcions.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer una
planificació per a l'actualització i millora de les dotacions
materials i tecnològiques dels centres educatius.
Palma, a 27 d'agost de 2015.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.

N)
RGE núm. 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament d'un programa específic d'atenció
a alumnat amb necessitats educatives específiques per a les
seves altes capacitats o sobredotació, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Existeix un gran nombre d'alumnat amb unes capacitats
intelAlectuals superiors que es troben en tots els nivells i àmbits
escolars. Aquest alumnes, els qual poden presentar
superdotació, sobredotació intelAlectual, talent simple o
complex i precocitat intel Alectuals i que afecta a una població

aproximada d'uns 360 alumnes superdotats, més uns altres
1.800 amb talents diversos.
Tot aquest colAlectiu d'alumnes sofreix un problema
d'atenció específica i adequada a les seves característiques que
passa des d'una identificació tardana, una atenció inadequada,
una manca de criteris clars a l'hora de poder optar entre les
diferents intervencions.
Per poder tenir una atenció adequada, aquest alumnat d'altes
capacitat ha de ser detectat a edats primerenques, cosa que
permetrà definir la intervenció adequada i l'adaptació de
recursos i metodologies en funció de les seves necessitats.
Aquesta intervenció amb caràcter primerenc evitaria, moltes
vegades, l'aparició d’altres problemes derivats de la manca
d'atenció adequada.
La Llei Orgànica d'educació (LOE), en els seus articles 76
i 77, modificats pels apartats 57.2 i 58 de la Llei Orgànica de
la qualitat educativa, fa referència a l'alumnat d'altes capacitats
i estableix que les administracions educatives hauran no sols de
fer la detecció primerenca, sinó també posar els mitjans
necessaris per a la seva atenció de forma adient.
“Corresponde a las administraciones educativas asegurar
los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar,
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
Corresponde a las administraciones educativas adoptar las
medidas necesarias para identificar al alumnado con altas
capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus
necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de
actuación, así como programas de enriquecimiento curricular
adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado
desarrollar al máximo sus capacidades.”
Per part de la Universitat de les Illes Balears s'ha iniciat una
feina de coordinació i establiment de protocols en la detecció
d'aquest tipus d'alumnat, mitjançant la implicació dels diferents
equips d'Orientació i Atenció Primerenca. Ara cal donar una
passa més enllà i iniciar una fase de millora real en l'atenció
d'aquest alumnat amb l'inici d'un programa específic que
inclogui els diferents aspectes i les diferents etapes per poder
aconseguir oferir-los les estratègies necessàries per aconseguir
una educació sòlida i adaptada i que garanteixi la igualtat
d'oportunitats d'aprenentatges i formació a tots els ciutadans de
les Illes Balears.
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 posar en marxa un pla d'actuació específica per a
alumnes amb altes capacitats que asseguri l'atenció directa,
concreta i especifica a aquest tipus d'alumnat amb un programa
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específic i integrat que permeti fer un seguiment de l'evolució
d'aquest tipus d'alumnes a partir del curs escolar 2015-2016.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a crear un servei d'especialitzat en altes capacitats que
desenvolupi tots els aspectes del programa, des de la formació
prèvia del professorat, orientació a les famílies, detecció
alumnat, assessorament als centres i seguiment al llarg de la
vida escolar.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar dels recursos necessaris els centres perquè
aquests puguin desenvolupar els programes específics per a
alumnes amb altes capacitats.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar la reglamentació necessària per poder
permetre actuacions concretes i específiques per a aquests
alumnes amb altes capacitats.
Palma, a 27 d'agost de 2015.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.
El diputat:
Enrique Casanova i Peiro.
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Cala Tarida, cal tenir en compte que actualment es treballa amb
una instalAlació completament obsoleta i insuficient per donar
servei a la població resident a l’àrea (Cala Tarida, Cala
Codolar, Cala Carbó, Cala Molí) durant tot l’any però, a més
ara, als mesos d’estiu, aquesta població es pot arribar a doblar,
amb la conseqüent sobrecàrrega de la depuradora, que no pot
funcionar correctament. Així, es veu clar que la situació
d’aquesta instalAlació necessita d’actuacions urgents i efectives.
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 assegurar la finalització de les obres de l’emissari i de
l’actualització de l’EDAR de Cala Tarida en el termini previst.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per garantir que, un
cop acabades aquestes obres, es podrà posar en funcionament
de manera immediata l’EDAR de Cala Tarida a Eivissa.
Palma, a 27 d'agost de 2015.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

O)
RGE núm. 5121/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a assegurar la immediata posada en funcionament de
la depuradora de Cala Tarida a Eivissa, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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.
La construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de
Cala Tarida a Eivissa es va iniciar l’any 2007, després que
l’Ajuntament de Sant Josep i l’IBABSA l’any 2002 firmessin
un conveni per a la realització de l’obra.
L’any 2008 l’edifici de la depuradora estava acabat però no
es va poder posar en funcionament perquè no hi havia
l’autorització per construir l’emissari que havia de traslladar les
aigües depurades al fons de la mar. La tramitació d’aquesta
autorització ha estat plena de complicacions i no ha estat
concedida fins al 2014. A principis de 2015 es va licitar l’obra
i, actualment, s’hi està treballant, amb la previsió que a finals
d’any estarà finalitzada.
Al mateix temps que es treballa en l’emissari, s’ha hagut de
treballar també en la actualització de l’edifici de la depuradora,
que havia quedat desfasat. En concret, s’hi ha d’instalAlar una
nova estació de bombeig i el colAlector d’impulsió, entre altres
peces de maquinària.
La situació de les depuradores a l’illa d’Eivissa és de
saturació. Tant la depuradora de Santa Eulària, com la de Vila,
com la que hi ha ara mateix a Cala Tarida no donen l'abast i
s’estan donant casos de vessament de llots i problemes de
males olors. Pel que fa a la situació concreta de l’EDAR de

P)
RGE núm. 5122/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solAlicitar la posada en funcionament de la
dessaladora de Santa Eulària a Eivissa, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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.
L’any 2007/2008 es varen iniciar les obres per a la planta
dessaladora de Santa Eulària des Riu, la tercera de l’illa
d’Eivissa (les altres són als municipis d’Eivissa i Sant Antoni).
Aquesta dessaladora inicialment havia de tenir una capacitat de
10.000 metres cúbics diaris per abastir el municipi de Santa
Eulària des Riu; no obstant això, davant la precària situació
d’abastiment d’aigua que es dóna a Eivissa des de fa anys, el
projecte inicial es va modificar per ampliar la capacitat en
5.000 metres cúbics més i poder abastir altres zones de l’illa
(els municipis de Sant Josep i Sant Joan).
Finalment, les obres de construcció d’aquesta instalAlació
varen finalitzar l’any 2012, amb un cost final de 41 milions
d’euros, gairebé el doble del pressupost inicial (que eren 22
milions). A causa d’aquest sobrecost, l’obra encara no ha estat
recepcionada pel Govern de les Illes Balears.
La situació en què es troba actualment l’illa d’Eivissa pel
que fa a l’abastiment d’aigua és dramàtica: els aqüífers estan
sobreexplotats, l’aigua dels pous salinitzada i les plantes
depuradores estan tan al límit que no poden funcionar a ple
rendiment (destaca la situació de depuradora de Santa Eulària,
amb acumulació de fangs que provoquen males olors).
Recentment, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (el
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municipi amb més problemes des de fa anys, ja que no disposa
de cap planta dessaladora) ha hagut de demanar aigua al
municipi de Vila i ha hagut d’acceptar l’oferiment d’una
empresa privada perquè els abasteixi d’aigua per a la població.
Davant d’aquesta situació es fa totalment incomprensible
tenir una instalAlació dessaladora totalment acabada i sense
funcionar i, és més, fa més evident que la seva posada en marxa
és urgent i altament necessària.
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 iniciar contactes i negociacions amb totes les
administracions implicades en la construcció i gestió de la
dessaladora de Santa Eulària per tal d’arribar a un acord en
l’assumpció del sobrecost de les obres de construcció.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
iniciar les gestions per garantir la immediata posada en
funcionament de la planta dessaladora de Santa Eulària des
Riu.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 4986/15, dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de
compareixença dels senadors elegits pel Parlament, sobre la
seva activitat en diversos temes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2015, conformement amb l'article 189.8 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença dels senadors elegits pel Parlament
en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre la seva activitat en relació amb els temes
següents:
• Inversions del Govern central a les Illes Balears previstes
per al 2016.
• Recursos d'inconstitucionalitat de l'Estat contra lleis
aprovades pel Parlament de les Illes Balears.
• Implementació de la tarifa plana universal de 30 euros per
a les connexions aèries entre illes, i de les obligacions de
servei públic entre les Illes i Madrid, Barcelona i València.
• Aplicació del 50% del descompte de resident sobre el
transport marítim entre illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les gestions per a l’execució de les obres de
connexió de la dessaladora amb els trams que han de dur
l’aigua a Sant Joan i Sant Josep.

Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 27 d'agost de 2015.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4983/15, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, sobre funcionament de
la depuradora de Santa Eulària.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2015, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el mal
funcionament de la depuradora del municipi de Santa Eulària,
així com la deficient gestió en el tractament de fangs produïts
per aquesta instalAlació al llarg de l'estiu 2015.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4707/15.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4754/15, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, i accepta la retirada de la proposició no de llei esmentada,
relativa a modificació de la Llei 11/2014, de regularització del
lloguer de vacances d'habitatges a les Illes Balears, publicada
al BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de 2015.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4473/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5091/15, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, contra el
recurs d'inconstitucionalitat anunciat pel Govern central contra
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la Llei de comerç, publicada al BOPIB núm. 7, de 24 de juliol
de 2015.
Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Canvi de tramitació per a les proposicions no de llei RGE
núm. 4359/15 i 4362/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5099/15, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
que les proposicions esmentades, relatives a límit del dèficit per
a 2016 i a dret universal a rebre atenció sanitària (publicades al
BOPIB núm. 5, de 17 de juliol de 2015), a tramitar davant les
comissions d'Hisenda i Pressupost i de Salut, respectivament,
passin a tramitar-se davant el Ple.
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hagin tengut entrada en el Registre General fins a les 10.00
hores del dimecres de cada setmana, per tal que sigui aquest
òrgan qui en resolgui sobre l’admissió i la qualificació;
conseqüentment, l’admissió a tràmit per part de la Presidència,
feta per delegació de la Mesa, es limitarà a aquelles iniciatives
d’aquest tipus que per qüestions d’urgència o de màxima
actualitat (valorades com a tals per la mateixa Presidència) no
hagin pogut ser presentades abans de l’hora indicada i es
presentin entre aqueixa i les 14.00 hores del mateix dimecres.
4. Conformement amb l’establert per l’article 165.4 del
Reglament de la cambra, “... les preguntes presentades i les
incloses i no tramitades (excepte en el cas que el Govern n’hagi
demanat l’ajornament) hauran de ser reiterades si se’n
desitjava el manteniment per a la sessió plenària següent”.
5. Per donar compliment al que disposa l’article 166 del
Reglament de la cambra, la Mesa acorda de delegar en la
Presidència l’examen del compliment dels requisits establerts
en aquest article i l’admissió de les preguntes que han de
substituir les formulades prèviament. L’admissió serà
comunicada per la Presidència al Govern i als portaveus dels
grups parlamentaris”.

Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 2 de setembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
Criteris per a la inclusió de preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple de la cambra a les sessions
ordinàries, així com de l'admissió a tràmit per delegació de la
presidenta del Parlament.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de setembre de 2015, d'acord amb la Junta de Portaveus, ha
acordat de fixar els criteris següents per a la inclusió de
preguntes amb sol Alicitud de resposta oral davant el Ple de la
cambra a les sessions ordinàries, així com de l’admissió a
tràmit per delegació de la presidenta:
1. El nombre de preguntes a incloure en l’ordre del dia de cada
sessió plenària ordinària fixat per la Presidència d’acord amb
la Junta de Portaveus serà de 18.
2. Per a la inclusió de les preguntes en l’ordre del dia del ple
s’aplicaran estrictament els criteris establerts per l’article 165.2
del Reglament de la cambra, en el sentit que es dóna prioritat
a les presentades per diputats que no n’hagin presentada cap o
n’hagin presentat menys, i, si n’hi ha més de 18 de pendents, el
criteri de distribució per grups serà de:
Grup Parlamentari Popular: 6
Grup Parlamentari Socialista: 4
Grup Parlamentari Podem Illes Balears: 3
Grup Parlamentari MÉS per M allorca: 2
Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes: 1
Grup Parlamentari MÉS per M enorca: 1
Grup Parlamentari Mixt: 1
3. S’incorporaran a l’ordre del dia de la sessió ordinària
corresponent de la Mesa de la cambra els escrits presentats com
a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple que

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris, vacants i
dotades pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Hble. Sra.
Pilar Costa i Serra, mitjançant l'escrit amb RGE núm.
5032/2015, de dia 25 d’agost de 2015, solAlicita el
nomenament del Sr. Juan Gonyalons i Sintes com a
personal eventual adscrit al grup esmentat.
En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Juan Carlos Gonyalons i Sintes personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 31
d’agost de 2015 i amb unes retribucions de 23.955,76 i
anuals.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
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3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptador des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 31 d’agost del 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
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 sessió de dia 2 de setembre de 2015,
es procedeix a la publicació de diverses declaracions de béns
patrimonials i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les diputades,
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:
Antoni Alorda i Vilarrubias
Declaracions en relació amb l'adquisició de la condició de
diputat de la IX legislatura:
Gabriel Barceló i Milta (informació complementària)

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 8, de 31 de juliol de
2015.
- Pàg. 86 i 91. Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita,
apartat R)
On diu: RGE núm. 4692/15, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4694/15, ...
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