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CJ) RGE núm. 9983/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent de

pagament al Consell d'Eivissa. 858

CK) RGE núm. 9984/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament al Consell de Formentera. 858

CL) RGE núm. 9985/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament als diferents ajuntaments. 858

CM) RGE núm. 9986/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament al Consell de Mallorca, 2. 858

CN) RGE núm. 9987/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament al Consell de Menorca, 2. 858

CO) RGE núm. 9988/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament al Consell d'Eivissa, 2. 859

CP) RGE núm. 9989/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent de

pagament al Consell de Formentera, 2. 859

CQ) RGE núm. 9990/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament als diferents ajuntaments, 2. 859

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 10014/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la Llei de

transport marítim, 11/2010, de 2 de novembre, de les Illes Balears. 859

B) RGE núm. 10068/15, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sous

dels professors de l'escola concertada. 859

C) RGE núm. 10069/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

Decret de garantia de demora. 859

D) RGE núm. 10070/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la reobertura

dels centres de salut. 860

E) RGE núm. 10073/15, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'habitatge.

860

F) RGE núm. 10074/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per allargar la

temporada turística. 860

G) RGE núm. 10075/15, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de les

aportacions econòmiques als consells insular. 860

H) RGE núm. 10076/15, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels

convenis de dependència signats amb els ajuntaments. 860

I) RGE núm. 10077/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'ocupació.
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J) RGE núm. 10078/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts de la Conselleria

de Salut per a 2016. 860

K) RGE núm. 10079/15, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en

el primer període de sessions. 861

L) RGE núm. 10080/15, del diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a drets dels

empleats públics. 861

M) RGE núm. 10081/15, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció d'El

Molinar de Palma. 861
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N) RGE núm. 10082/15, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a article

135 de la Constitució. 861

O) RGE núm. 10083/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a autobusos

escolars. 861

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9689/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització i manteniment de l'oficina del SOIB a Vila, davant

la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. 862

B) RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla integral del VIH-SIDA a les Illes Balears, davant la Comissió

de Salut. 862

C) RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de prevenció del suïcidi a les Illes Balears, davant

la Comissió de Salut. 864

D) RGE núm. 9926/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajudes a l'electrificació dels llocs de Menorca, davant la

Comissió d'Economia. 865

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 7516/15, presentada per la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a funcionaris cessats, 2. 865

B) A les Preguntes RGE núm. 7961/15 a 8176/15, presentades pel diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a contractes menors de l'IBISEC per anys i per illes. 865

3.17. INFORMACIÓ

A) Creació d'una ponència en el si de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, d'estudi en relació amb la composició del

Ple del Consell Insular de Formentera. 865

4. INFORMACIONS

A) Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació dels nomenaments dels i de les

membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del director general de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de Direcció. 866
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

1 de desembre de 2015, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 4982/15, relativa a creació

d'una ponència d'estudi en relació amb la composició del Ple

del Consell Insular de Formentera, amb l'esmena RGE núm.

9660/15, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. 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 per

aquest consell en data 31 de juliol de 2015.

2. Les conclusions que resultin de la ponència d’estudi es

trametran al Consell Insular de Formentera per a la seva presa

en consideració i posterior votació en l’àmbit del Ple del

Consell.

A la seu del Parlament, 9 de desembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

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

1 de desembre de 2015, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 5050/15, relativa a incentius

al sector audiovisual de les Illes Balears, amb les esmenes

RGE núm. 9669/15 i 9670/15, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Illes Balears a potenciar la Illes Balears Film Commission,

centralitzant-hi tota la informació i tota la tramitació de

permisos per facilitar-ne els rodatges, en colAlaboració amb els

diferents consells insulars, ajuntaments, associacions

professionals i entitats públiques i privades.

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 per potenciar les diferents film commissions

i film office existents a les Illes Balears i incentivar filmacions

que permetin 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 de les Illes

Balears.

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

Illes Balears a desenvolupar reglamentàriament la Llei

audiovisual.

A la seu del Parlament, 9 de desembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

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

1 de desembre de 2015, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 5128/15, relativa a dotació

per turisme diferenciat a Menorca, amb l'esmena RGE núm.

9656/15, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

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

Balears a continuar decidint les accions promocionals de cada

illa sense les competències transferides (Mallorca, Menorca i

Formentera) juntament amb cada illa, fent partícips els consells

insulars, els sectors implicats i la societat civil en general. Tot

això mentre no es faci efectiva la transferència de la

competència de promoció turística a la resta d’illes.

A la seu del Parlament, 9 de desembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm.

4563/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat

energètic.

Actuà com a interpelAlant la diputada Sra. Sandra Fernández

i Herranz i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears

el Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned

i Roig. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509660
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509660
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509669
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509670
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509656
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509656
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Palma, 9 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2015, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació:

A) RGE núm. 8871/15, de la diputada Sra. Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament

de l'import turístic, que contestà el Sr. Vicepresident i

Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

B) RGE núm. 8874/15, del diputat Sr. José Vicente marí i

Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció

d'organismes innecessaris, que contestà el Sr. Vicepresident i

Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

C) RGE núm. 8875/15, del diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a televisió pública de

qualitat, que contestà la Sra. Consellera de Participació,

Transparència i Cultura.

D) RGE núm. 8893/15, del diputat Sr. Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

entrada als jardins de Marivent, que contestà el Sr. Conseller de

Presidència.

E) RGE núm. 8894/15, del diputat Sr. Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

menjadors escolars a Sant Joan de Labritja, que contestà el Sr.

Conseller d'Educació i Universitat.

F) RGE núm. 8873/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a justificació en relació

amb el model de prestació del servei de radioteràpia, que

contestà la Sra. Consellera de Salut.

G) RGE núm. 8895/15, del diputat Sr. Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a habitatge buit, que contestà el Sr. Conseller de Territori,

Energia i Mobilitat.

H) RGE núm. 8866/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa

a construcció en sòl rústic, que contestà el Sr. Conseller de

Territori, Energia i Mobilitat.

I) RGE núm. 8876/15, del diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i

Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament d'una

directora de l'oficina del SOIB a Palma, que contestà el Sr.

Conseller de Treball, Comerç i Indústria.

J) RGE núm. 8872/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a  nombre de turistes de

creuers el 2016, que contestà el Sr. Vicepresident i Conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme.

K) RGE núm. 8865/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a control de party boats,

que contestà el Sr. Conseller de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca.

L) RGE núm. 9657/15, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Govern balear i Institut

Ramon Llull, que contestà la Sra. Presidenta del Govern de les

Illes Balears.

M) RGE núm. 8867/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a emergència de l'emissari de Talamanca, que contestà

la Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 9661/15, de la diputada Sra. Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a acord amb l'Assemblea de Docents, que contestà la Sra.

Presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 8877/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per

garantir el final de les obres del Palau de Congressos de Palma,

que contestà la Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2015, rebutjà els Punts 1 i 2 de la proposició

no de llei RGE núm. 5128/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotació per turisme diferenciat a Menorca, amb el

resultat següent: vots emesos 55, vots a favor 22, vots en contra

33 i abstencions 0.

Palma, a 9 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

dia 10 de desembre de 2015, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 10 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 9927/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rescat energètic, derivada de la InterpelAlació RGE

núm. 4563/15.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

4563/15, relativa a rescat energètic, la moció següent.

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

Illes Balears a promoure un Pacte contra la pobresa energètica,

en el qual estiguin incloses les diferents administracions,

entitats socials i ambientals i companyies elèctriques.

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

Illes Balears a promoure el conveni signat entre la FELIB i

Endesa entre els ajuntaments que encara no l'hagin signat i

promoure convenis similars amb altres companyies elèctriques.

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

Illes Balears a canalitzar les ajudes destinades a palAliar la

pobresa energètica mitjançant els ajuntaments.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central

a fer una avaluació de l'aplicació i l'efectivitat de l'anomenat

“Bo Social”.

Palma, a 3 de desembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 10 de desembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 10 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 9700/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (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.

Quantes empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Menorca que ja

exercien la seva activitat en el moment de fer-ho, han presentat

la declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

B)

RGE núm. 9701/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (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.

Quantes empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Mallorca que ja

exercien la seva activitat en el moment de fer-ho, han presentat

la declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

C)

RGE núm. 9702/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (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.

Quantes empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa d'Eivissa que ja

exercien la seva activitat en el moment de fer-ho, han presentat

la declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-008.pdf#page=4
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D)

RGE núm. 9703/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (IV).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Formentera que ja

exercien la seva activitat en el moment de fer-ho, han presentat

la declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

E)

RGE núm. 9704/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (V).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Menorca que encara

no havien iniciat la seva activitat en el moment de fer-ho, han

presentat la declaració responsable d'inici d'activitat turística

(DRIAT) d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 fins al

dia de la tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

F)

RGE núm. 9705/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (VI).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Mallorca que encara

no havien iniciat la seva activitat en el moment de fer-ho, han

presentat la declaració responsable d'inici d'activitat turística

(DRIAT) d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 fins al

dia de la tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

G)

RGE núm. 9706/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (VII).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa d'Eivissa que encara no

havien iniciat la seva activitat en el moment de fer-ho, han

presentat la declaració responsable d'inici d'activitat turística

(DRIAT) d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 fins al

dia de la tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

H)

RGE núm. 9707/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (VIII).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Formentera que

encara no havien iniciat la seva activitat en el moment de fer-

ho, han presentat la declaració responsable d'inici d'activitat

turística (DRIAT) d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015

fins al dia de la tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

I)

RGE núm. 9708/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (IX).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants plans de modernització i seguretat d'empreses

dedicades al lloguer de vehicles sense conductor (rent a car)

radicades a l'illa de Menorca que ja exercien la seva activitat en

el moment de presentar la declaració responsable d'inici

d'activitat turística (DRIAT) han estat homologades o

reconegudes per l'administració turística d'acord amb el que

estableix l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?
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Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

J)

RGE núm. 9709/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (X).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants plans de modernització i seguretat d'empreses

dedicades al lloguer de vehicles sense conductor (rent a car)

radicades a l'illa de Mallorca que ja exercien la seva activitat en

el moment de presentar la declaració responsable d'inici

d'activitat turística (DRIAT) han estat homologades o

reconegudes per l'administració turística d'acord amb el que

estableix l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

K)

RGE núm. 9710/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XI).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants plans de modernització i seguretat d'empreses

dedicades al lloguer de vehicles sense conductor (rent a car)

radicades a l'illa d'Eivissa que ja exercien la seva activitat en el

moment de presentar la declaració responsable d'inici d'activitat

turística (DRIAT) han estat homologades o reconegudes per

l'administració turística d'acord amb el que estableix l'article

125 del Decret 20/2015 fins al dia de la tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

L)

RGE núm. 9711/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XII).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants plans de modernització i seguretat d'empreses

dedicades al lloguer de vehicles sense conductor (rent a car)

radicades a l'illa de Formentera que ja exercien la seva activitat

en el moment de presentar la declaració responsable d'inici

d'activitat turística (DRIAT) han estat homologades o

reconegudes per l'administració turística d'acord amb el que

estableix l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

M)

RGE núm. 9712/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XIII).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants plans de modernització i seguretat d'empreses

dedicades al lloguer de vehicles sense conductor (rent a car)

radicades a l'illa de Menorca que encara no exercien la seva

activitat en el moment de presentar la declaració responsable

d'inici d'activitat turística (DRIAT) han estat homologades o

reconegudes per l'administració turística d'acord amb el que

estableix l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

N)

RGE núm. 9713/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XIV).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants plans de modernització i seguretat d'empreses

dedicades al lloguer de vehicles sense conductor (rent a car)

radicades a l'illa de Mallorca que encara no exercien la seva

activitat en el moment de presentar la declaració responsable

d'inici d'activitat turística (DRIAT) han estat homologades o

reconegudes per l'administració turística d'acord amb el que

estableix l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.
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O)

RGE núm. 9714/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XV).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants plans de modernització i seguretat d'empreses

dedicades al lloguer de vehicles sense conductor (rent a car)

radicades a l'illa d'Eivissa que encara no exercien la seva

activitat en el moment de presentar la declaració responsable

d'inici d'activitat turística (DRIAT) han estat homologades o

reconegudes per l'administració turística d'acord amb el que

estableix l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

P)

RGE núm. 9715/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XVI).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants plans de modernització i seguretat d'empreses

dedicades al lloguer de vehicles sense conductor (rent a car)

radicades a l'illa de Formentera que encara no exercien la seva

activitat en el moment de presentar la declaració responsable

d'inici d'activitat turística (DRIAT) han estat homologades o

reconegudes per l'administració turística d'acord amb el que

estableix l'article 125 del Decret 20/2015 fins al dia de la

tramesa de la resposta?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

Q)

RGE núm. 9716/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XVII).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Menorca que ja

exercien la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 poden identificar-

se a hores d'ara amb la categoria Premiun (d'acord amb el punt

7 del mateix article)?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

R)

RGE núm. 9717/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XVIII).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Mallorca que ja

exercien la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 poden identificar-

se a hores d'ara amb la categoria Premiun (d'acord amb el punt

7 del mateix article)?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

S)

RGE núm. 9718/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XIX).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa d'Eivissa que ja

exercien la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 poden identificar-

se a hores d'ara amb la categoria Premiun (d'acord amb el punt

7 del mateix article)?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

T)

RGE núm. 9719/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XX).

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

Reglament 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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Quantes empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Formentera que ja

exercien la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 poden identificar-

se a hores d'ara amb la categoria Premiun (d'acord amb el punt

7 del mateix article)?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

U)

RGE núm. 9720/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XXI).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Menorca que encara

no havien iniciat la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d 'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 poden identificar-

se a hores d'ara amb la categoria Premiun (d'acord amb el punt

7 del mateix article)?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

V)

RGE núm. 9721/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XXII).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Mallorca que encara

no havien iniciat la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 poden identificar-

se a hores d'ara amb la categoria Premiun (d'acord amb el punt

7 del mateix article)?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

W)

RGE núm. 9722/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XXIII).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa d'Eivissa que encara no

havien iniciat la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 poden identificar-

se a hores d'ara amb la categoria Premiun (d'acord amb el punt

7 del mateix article)?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

X)

RGE núm. 9723/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XXIV).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Formentera que

encara no havien iniciat la seva activitat en el moment de

presentar la declaració responsable d'inici d'activitat turística

(DRIAT) d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015 poden

identificar-se a hores d'ara amb la categoria Premiun (d'acord

amb el punt 7 del mateix article)?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

Y)

RGE núm. 9724/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XXV).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Menorca que encara

no havien iniciat la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d 'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015, encara no han

superat el pla de modernització i seguretat?



848 BOPIB núm. 24 -  11 de desembre de 2015

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

Z)

RGE núm. 9725/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XXVI).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Mallorca que encara

no havien iniciat la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015, encara no han

superat el pla de modernització i seguretat?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

AA)

RGE núm. 9726/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XXVII).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa d'Eivissa que encara no

havien iniciat la seva activitat en el moment de presentar la

declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT)

d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015, encara no han

superat el pla de modernització i seguretat?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

AB)

RGE núm. 9727/15, del diputat Damià Borràs i Barber, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració

responsable d'inici d'activitat turística (XXVIII).

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

Reglament 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 empreses dedicades al lloguer de vehicles sense

conductor (rent a car) radicades a l'illa de Formentera que

encara no havien iniciat la seva activitat en el moment de

presentar la declaració responsable d'inici d'activitat turística

(DRIAT) d'acord amb l'article 125 del Decret 20/2015, encara

no han superat el pla de modernització i seguretat?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

AC)

RGE núm. 9757/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de cursos es fan al CEPA Pitiüses d'Eivissa de

castellà i quants de català per a persones nouvingudes?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AD)

RGE núm. 9758/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (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 hores de català es fan als ensenyaments inicials del

CEPA Pitiüses d'Eivissa?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AE)

RGE núm. 9759/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (III).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A les diferents escoles d'adults d'Eivissa es respecta la

normativa lingüística en els ensenyaments inicials?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.
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AF)

RGE núm. 97760/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (IV).

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

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.

Al CEPA Pitiüses, a l'hora de concedir les exempcions en

llengua catalana se segueix estrictament la normativa vigent?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AG)

RGE núm. 9761/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (V).

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

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 exempcions de llengua catalana es varen concedir

el curs 2014/2015 al CEPA Pitiüses?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AH)

RGE núm. 9762/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (VI).

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

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 exempcions de llengua catalana s'han solAlicitat i

quantes se n'han concedit al CEPA Pitiüses d'Eivissa el curs

2015/2016?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AI)

RGE núm. 9763/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (VII).

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

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.

Per quina raó el CEPA Pitiüses d'Eivissa  no compta amb

cap orientador educatiu?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AJ)

RGE núm. 9764/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (VIII).

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

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.

El local que ocupa actualment el CEPA Pitiüses, és de

titularitat municipal o de la Conselleria d'Educació?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AK)

RGE núm. 9765/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (IX).

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

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.

Al llarg de la present legislatura, té pensat la Conselleria

d'Educació fer cap reforma en les normatives que regeixen els

ensenyaments de persones adultes?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

AL)

RGE núm. 9766/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (X).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha pres la Conselleria d'Educació per al

curs 2015/2016 per tal de solucionar els problemes

d'escolarització que hi ha al municipi de Sant Josep de Sa

Talaia?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.
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AM)

RGE núm. 9904/15, del diputat David Abril i Hervás, del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a medalla al

mèrit turístic de l'Estat.

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 Vicepresidència i Conselleria

d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears

la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines han estat enguany les propostes de Vicepresidència

a la medalla al mèrit turístic de l'Estat?

Palma, a 3 de desembre de 2015.

El diputat:

David Abril i Hervás.

AN)

RGE núm. 9935/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions comunicades per la Intervenció

General de la CAIB a l'Administració General de l'Estat.

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

Reglament 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 (milers d'euros)

(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la

comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat,

corresponent al mes d'octubre de 2015, amb el desglossament

corresponent a Sanitat, Educació, Serveis Socials i Resta?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AO)

RGE núm. 9936/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'Administració General de la

comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AP)

RGE núm. 9937/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Agència Balear de

l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AQ)

RGE núm. 9938/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de Turisme de

les Illes Balears (ATB)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AR)

RGE núm. 9937/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 3.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Agència Tributària de

les Illes Balears (ATIB)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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AS)

RGE núm. 9940/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 4.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de Qualitat

Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AT)

RGE núm. 9941/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 5.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar 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 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AU)

RGE núm. 9942/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 6.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per al Foment

d'Infraestructures Universitàries (COFIU)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AV)

RGE núm. 9943/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 7.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a la

Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes

Balears Ciutat de Palma?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AW)

RGE núm. 9944/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 8.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a la

Protecció i Acollida de Disminuïts Psíquics Profunds de

Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AX)

RGE núm. 9945/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 9.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Centre Balears Europa

(CBE)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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AY)

RGE núm. 9946/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 10.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci de Recursos

Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

AZ)

RGE núm. 9947/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 11.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci d'Aigües de

les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BA)

RGE núm. 9948/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 12.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci

d'Infraestructures de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BB)

RGE núm. 9949/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 13.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci per a la

Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BC)

RGE núm. 9950/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 14.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Consorci de Transports

de Mallorca (CTM)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BD)

RGE núm. 9951/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 15.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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BE)

RGE núm. 9952/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 16.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Escola Balear

d'Administració Pública (EBAP)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BF)

RGE núm. 9953/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 17.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Escola d'Hoteleria de

les Illes Balears (EHIB)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BG)

RGE núm. 9954/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 18.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar 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 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BH)

RGE núm. 9955/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 19.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per a l'Escola

Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BI)

RGE núm. 9956/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 20.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per al

Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BJ)

RGE núm. 9957/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 21.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Fons de Garantia

Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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BK)

RGE núm. 9958/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 22.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació Balear

d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BL)

RGE núm. 9959/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 23.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació Banc de Sang

i Teixits de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BM)

RGE núm. 9960/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 24.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació d'Investigació

Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BN)

RGE núm. 9961/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 25.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació Institut

Socioeducatiu S'Estel?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BO)

RGE núm. 9962/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 26.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació per a l'Esport

Balear?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BP)

RGE núm. 9963/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 27.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Fundació Robert

Graves?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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BQ)

RGE núm. 9964/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 28.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Gestió d'Emergències

de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BR)

RGE núm. 9965/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 29.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear

d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BS)

RGE núm. 9966/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 30.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de la

Natura (IBANAT)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BT)

RGE núm. 9967/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 31.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de la

Dona (IBDONA)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BU)

RGE núm. 9968/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 32.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de la

Joventut (IBJOVE)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BV)

RGE núm. 9969/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 33.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Institut Balear de

l'Habitatge (IBAVI)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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BW)

RGE núm. 9970/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 34.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Estadística de

les Illes Balears (IBESTAT)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BX)

RGE núm. 9971/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 35.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Estudis

Baleàrics (IEB)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BY)

RGE núm. 9972/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 36.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Institut d'Innovació

Empresarial de les Illes Balears (IDI)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

BZ)

RGE núm. 9973/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 37.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Multimèdia de les Illes

Balears, SAU?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CA)

RGE núm. 9974/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 38.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Ràdio de les Illes

Balears, SAU?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CB)

RGE núm. 9975/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 39.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Serveis Ferroviaris de

Mallorca (SFM)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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CC)

RGE núm. 9976/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 40.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Servei d'Ocupació de

les Illes Balears (SOIB)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CD)

RGE núm. 9977/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 41.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Serveis de Millora

Agrària, SA (SEMILLA, SA)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CE)

RGE núm. 9978/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 42.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Servei de Salut de les

Illes Balears (IBSalud)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CF)

RGE núm. 9979/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 43.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Televisió de les Illes

Balears, SAU?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CG)

RGE núm. 9980/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total de les operacions pendent de pagament, 44.

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

Reglament 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 pendents de

pagament en milers d'euros a 31 d'octubre de 2015, computat

a efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el

disposar en el RD 635/2014 de l'entitat Universitat de les Illes

Balears (UIB)?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CH)

RGE núm. 9981/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament al Consell de Mallorca.

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

Reglament 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 factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al

Consell Insular de Mallorca a dia 1 de novembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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CI)

RGE núm. 9982/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament al Consell de Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al

Consell Insular de Menorca a dia 1 de novembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CJ)

RGE núm. 9983/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament al Consell d'Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al

Consell Insular d'Eivissa a dia 1 de novembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CK)

RGE núm. 9984/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament al Consell de Formentera.

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

Reglament 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 factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al

Consell Insular de Formentera a dia 1 de novembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CL)

RGE núm. 9985/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament als diferents ajuntaments.

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

Reglament 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 factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, als

diferents ajuntaments, especificant ajuntament per ajuntament,

a dia 1 de novembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CM)

RGE núm. 9986/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament al Consell de Mallorca, 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al

Consell Insular de Mallorca a dia 1 de desembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CN)

RGE núm. 9987/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament al Consell de Menorca, 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al

Consell Insular de Menorca a dia 1 de desembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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CO)

RGE núm. 9988/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament al Consell d'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 al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al

Consell Insular d'Eivissa a dia 1 de desembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CP)

RGE núm. 9989/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament al Consell de Formentera, 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, al

Consell Insular de Formentera a dia 1 de desembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

CQ)

RGE núm. 9990/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import

total pendent de pagament als diferents ajuntaments, 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les factures, dels convenis, dels

traspassos, etc., pendent de pagament per part del Govern de

les Illes Balears i tot el seu sector públic instrumental, als

diferents ajuntaments, especificant ajuntament per ajuntament,

a dia 1 de desembre de 2015?

Palma, a 4 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 10 de desembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 10 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10014/15, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la Llei

de transport marítim, 11/2010, de 2 de novembre, de les Illes

Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quin calendari ha establert el Govern per consensuar i

aprovar el reglament que desenvolupa la Llei balear de

transport marítim?

Palma, a 1 de desembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

B)

RGE núm. 10068/15, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a sous dels professors de l'escola concertada.

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

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 Ple.

Tenen previst equiparar els sous dels professors de l'escola

concertada als sous dels professors de l'escola pública?

Palma, a 10 de desembre de 2015.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

C)

RGE núm. 10069/15, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a Decret de garantia de demora.

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 presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.
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Quan té previst el seu govern recuperar el Decret de

Garantia de Demora a l'atenció sanitària?

Palma, a 10 de desembre de 2015.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

D)

RGE núm. 10070/15, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la

reobertura dels centres de salut.

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

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 Ple.

Sra Consellera de salut, transcorregudes ja dues setmanes

des de la reobertura dels centres de salut els horabaixes, quina

valoració fa la seva conselleria de la mesura?

Palma, a 10 de desembre de 2015.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

E)

RGE núm. 10073/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla

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 oral davant Ple.

En què consistirà el Pla d'Habitatge anunciat pel Govern de

les Illes Balears?

Palma, a 9 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

F)

RGE núm. 10074/15, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per

allargar la temporada turística.

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

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 Ple.

Quines mesures ha posat en marxa el Govern per tal

d'allargar la temporada turística?

Palma, a 9 de desembre de 2015.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

G)

RGE núm. 10075/15, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

increment de les aportacions econòmiques als consells insular.

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

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 Ple.

Com valora el Govern de les Illes Balears l'increment de les

aportacions econòmiques als consells insulars en els propers

pressuposts de 2016?

Palma, a 9 de desembre de 2015.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

H)

RGE núm. 10076/15, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

compliment dels convenis de dependència signats amb els

ajuntaments.

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

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 Ple.

Pensa el Govern complir amb els convenis de dependència

de 2015 signats amb els ajuntaments?

Palma, a 9 de desembre de 2015.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

I)

RGE núm. 10077/15, del diputat José Vicente Marí i Bosó,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'ocupació.

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

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 Ple.

Sr. Conseller de Treball, que falla en la seva política

d'ocupació quan de setembre a novembre d'enguany ha

augmentat el nombre d'aturats en relació amb els mateixos

mesos de l'any passat?

Palma, a 9 de desembre de 2015.

El diputat:

José Vicente Marí i Bosó.

J)

RGE núm. 10078/15, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts de la

Conselleria de Salut per a 2016.

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 oral davant Ple.

Sra. Consellera de Salut, pensa sincerament que el

pressupost de la Conselleria de Salut per a 2016 li permetrà

assolir els compromisos fets per vostè fins ara?

Palma, a 9 de desembre de 2015.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

K)

RGE núm. 10079/15, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del

Govern en el primer període de sessions.

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 presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Com valora la Sra. Presidenta del Govern la política

desenvolupada pel Govern de les Illes Balears durant aquest

primer període de sessions?

Palma, a 9 de desembre de 2015.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

L)

RGE núm. 10080/15, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a drets

dels empleats públics.

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

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 Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears tornar els drets

perduts pel Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents

en matèria de personal i administratives per a la reducció del

dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les

Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques?

Palma, a 10 de desembre de 2015.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

M)

RGE núm. 10081/15, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció

d'El Molinar de Palma.

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

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 Ple.

Pensa fer passes el Govern de les Illes Balears per

aconseguir la protecció integral dels prats d'El Molinar a Palma

impedint la urbanització de Son Bordoi?

Palma, a 10 de desembre de 2015.

El diputat:

Carlos Saura i León.

N)

RGE núm. 10082/15, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a article 135 de la Constitució.

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 presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quina és l’opinió del Govern de les Illes Balears sobre els

efectes que té sobre la ciutadania de les Illes Balears l’actual

redacció de l’article 135 de la Constitució Espanyola?

Palma, a 10 de desembre de 2015.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.

O)

RGE núm. 10083/15, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

autobusos escolars.

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

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 Ple.

Té previst el Govern de les Illes Balears habilitar aturades

per als autobusos escolars per als alumnes a partir dels tres

anys?

Palma, a 10 de desembre de 2015.

La diputada:

Marta Maicas i Ortiz.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 10 de desembre de 2015, admet a tràmit les proposicions

no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 10 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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A)

RGE núm. 9689/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a actualització i manteniment de l'oficina del SOIB a

Vila, 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 comissió.

Durant els darrers anys el Servei d’Ocupació de les Illes

Balears a Eivissa ha estat ubicat a unes oficines al carrer Isidor

Macabich d'Eivissa, compartint espai amb el SEPE i atenent

una quantitat més que considerable i en augment constant

d’usuaris, tant en tramitació de demanda d’ocupació, servei

d’intermediació laboral, servei d’orientació laboral, com de

tramitació de prestacions.

Al llarg del temps aquesta oficina ha anat quedant obsoleta

i sense espai ja que, per una banda, ha augmentat el nombre

d’usuaris per l’augment tant de la població resident com de la

població flotant, que ve a l’illa a cercar feina; i per una altra,

durant els darrers quatre anys, el Govern del Partit Popular no

va fer cap tipus d’actuació, de manteniment ni d’actualització

que asseguràs el manteniment de les condicions mínimes de

seguretat, cosa que ha fet que, després d’una legislatura en la

qual s’ha abandonat aquesta i tota la xarxa d’oficines del SOIB,

ens trobem en una situació en què les oficines del SOIB, i en

especial la d’Eivissa, estigui en condicions deplorables que

obliguen a una actuació ràpida, contundent i costosa per poder

oferir unes condicions dignes a usuaris i treballadors.

Igualment, a mesura que ha anat passant el temps, han

aparegut diferents deficiències estructurals de l’edifici on es

troba oberta aquesta oficina que han obligat a diferents i

importants reparacions per part de la comunitat de propietaris

d’aquest edifici.

Darrerament, després d’uns anys sense manteniment, una

major pressió per part del nombre d’usuaris i una sèrie de

deficiències de caràcter estructural, aquesta oficina es troba en

condicions molt precàries i comença a tenir problemes que

poden derivar en situacions laborals poc segures i situacions

d'escassa salubritat i de baixa seguretat per als usuaris.

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 perquè faci una actualització ràpida de l’Oficina

del SOIB al municipi d’Eivissa.

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

Illes Balears perquè aquesta oficina pugui acollir tots els

serveis d’intermediació, orientació laboral, demanda

d’ocupació i tramitació de prestacions amb un espai digne,

segur, suficient i accessible.

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

Illes Balears perquè es faci una separació clara entre els serveis

SOIB i els del SEPE dintre de les oficines d’atenció al públic

per facilitar la separació de funcions i evitar problemes als

usuaris.

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiró.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

B)

RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla integral del VIH-SIDA a les Illes Balears, davant

la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Des de 1981, any en què es varen descriure els primers

casos de SIDA a Califòrnia i Nova York, s’han produït en el

món més de 25 milions de morts relacionades amb aquesta

malaltia. En aquestes dècades s’han produït múltiples canvis

tant en el coneixement de la infecció com en el perfil

epidemiològic de les persones infectades. Així, s’ha passat de

la inexistència d’un medicament eficaç a disposar d’una gran

diversitat de fàrmacs altament eficaços que juntament amb

l’inici precoç del tractament, fan que augmenti de manera

significativa la supervivència de les persones infectades.

Gràcies a aquests avanços en els tractaments, la SIDA ha

deixat de ser una malaltia mortal per transformar-se en una

malaltia crònica, la qual cosa ha transformat la visió que es

tenia de la malaltia i ha provocat una disminució de la

percepció del risc de la població.

A Espanya s’estima que hi ha unes 150.000 persones amb

infecció per VIH, que representen 4 persones infectades per

cada 1.000 habitants. D’aquestes persones, un 30% no estan

diagnosticades i, per tant, desconeixen que estan infectades i

poden transmetre la infecció a altres persones. Alguns estudis

indiquen que entre el 25% i el 30% de les persones amb VIH

que desconeixen el seu estatus serològic és el  responsable del

54% de les noves infeccions. Es calcula que es produeixen uns

3.000 nous diagnòstic per any i que hi ha entre 20.000 i 30.000

persones amb VIH sense diagnosticar.

En comparació amb dècades prèvies, les actuals dades

epidemiològiques de la infecció per VIH en el nostre país

mostren alguns aspectes favorables. Així, la prevalença global

d’infeccions augmenta molt modestament i la incidència de

nous diagnòstics de VIH es manté estable i amb taxes

comparables a les d’altres països d’Europa occidental; a més,

la transmissió vertical és quasi inexistent i ha disminuït de

forma continuada la transmissió parenteral, encara que hi ha

altres resultats que es poden millorar, com la tendència a l’alça

dels nous diagnòstics entre persones homosexuals, la proporció

d’infecció no diagnosticada i l’elevat percentatge de casos amb

diagnòstic tardà.
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La taxa de SIDA a les Illes Balears és de 28 casos per milió,

i és la segona major taxa del país només superada per la

Comunitat de Madrid; a 30 de juny de 2015 s’havien

diagnosticat a les nostres illes un total de 145 noves infeccions

per VIH durant el darrer any, i és mantenia la taxa d’incidència

de 133 casos per milió d’habitants, la més alta del país.

El nombre de casos de SIDA acumulats continua la

tendència descendent de la incidència. A l’arxipèlag, en data de

30 de novembre, se situa en 2.656 casos (78% homes i 22%

dones). Per illes, Mallorca acumula 2.146 casos, mentre que les

Pitiüses n’acumulen 356 i Menorca 132.

Respecte de la distribució per categoria de transmissió, un

total de 1.247 casos (47%) corresponen a usuaris de drogues

injectables, 582 (22%) a la categoria heterosexual i 551 (21%)

a la categoria homosexual. Pel que fa al país d’origen, un total

de 271 casos (10%) corresponen a persones estrangeres.

L’anàlisi dels darrers anys mostra un patró epidemiològic

dominat pels homes (77%), amb una distribució per edat amb

preponderància del grup de 40-49 anys (42% del total) i amb

domini de la categoria heterosexual.

A les Illes Balears el nombre de casos acumulats de nous

diagnòstics d’infecció per VIH de des l’any 2003 és de 1.988

(80% homes, 20% dones); 1.679 corresponen a Mallorca, 77 a

Menorca, 232 a Eivissa i 6 a Formentera. El 65% dels casos

tenen menys de 40 anys en el moment del diagnòstic amb una

mitjana d’edat de 37 anys (37,6 anys els homes i 34,7 les

dones).

El 81% dels casos s’associen a una transmissió sexual de la

infecció (42% heterosexual, 39% HSH i 13% UDVP). Per als

homes, la categoria HSH suposa el 49% dels casos i

l’heterosexual el 32%. En les dones, la categoria heterosexual

representa el 80% dels casos.

El 37% dels casos en país conegut corresponen a persones

estrangeres en les quals la categoria de transmissió dominant és

l’heterosexual.

Pel que fa al retard en el diagnòstic el 53% dels casos

presenten un diagnòstic tardà (la persona presenta 350 limfòcits

CD4 o menys en el moment del diagnòstic). Les infeccions

recents dominen amb un 60% en la categoria de transmissió

HSH, mentre que la categoria heterosexual és la que presenta

el percentatge més alt de diagnòstic tardà (poc més d’un 60%).

Els casos d’origen estranger tenen un percentatge de diagnòstic

tardà més alt que els d’origen espanyol (60% enfront 50%).

L’estigma social que encara sofreixen les persones

infectades de VIH és un obstacle per a l’accés als serveis de

salut, al diagnòstic i al tractament i, per tant, un problema de

salut pública.

La dràstica reducció pressupostària del Ministeri de Sanitat

al Pla Nacional front a la SIDA -amb una retallada de més del

80%- i concretament de les partides destinades a les comunitats

autònomes per la conscienciació, la investigació i el tractament

del virus de VIH-SIDA han malmenat els esforços de les

darreres dècades i moltes entitats s’han vist obligades a reduir

els seus serveis de detecció ràpida de la infecció o a tancar.

També a les Illes Balears, la Conselleria de Salut, durant la

passada legislatura, va reduir el pressupost a la prevenció i el

diagnòstic precoç de la infecció per VIH-SIDA.

Ens hem allunyant dels compromisos adquirits amb els

objectius d'ONUSIDA, OMS, OIT i UNGASS per al període

2011-2015. Aquesta estratègia no pretén més que seguir

progressant a nivell mundial en el camí cap als objectius

d'accés universal als serveis de prevenció, atenció i suport

relacionats amb el VIH, així com per detenir i reduir la

propagació del virus.

Des de l'aprovació del Reial decret llei 16/2012 en matèria

sanitària, i a partir de la seva posada en vigor, la població

immigrant en situació irregular ha quedat fora del Sistema

Nacional de Salut, la qual cosa ha generat una situació cruel i

perversa: aquestes persones poden fer-se la prova de diagnòstic

però no seguir un tractament en cas de donar positiu en aquesta

prova. Una situació que a més de vulnerar el dret humà a la

salut per la desatenció sanitària de milers de persones, suposa

de manera inevitable i òbvia una pèrdua de control sobre

l'evolució de la infecció i un increment del nombre de

transmissions.

Unit a l'anterior, el copagament sanitari imposat pel Govern

central és una altra de les mesures que atempten contra la salut

de les persones amb VIH, ja que suposa dificultar l'accés als

fàrmacs de dispensació hospitalària i als productes sanitaris

bàsics a les persones amb menys recursos econòmics, si no la

privació completa del servei.

Aquestes mesures suposen una reculada de 20 anys respecte

de tots els avanços legals i socials aconseguits mitjançant la

incessant mobilització social, la pressió i l'esforç de milers i

milers d'activistes, associacions, organismes, administracions

públiques i altres agents socials involucrats en l'eradicació

d'aquesta pandèmia.

El restabliment de l’atenció sanitària universal a Balears

obre un nou escenari per poder prevenir i tractar els colAlectius

més vulnerables, així com les greus conseqüències

sociosanitàries que es derivaven d’aquesta situació.

A les Illes Balears es va elaborar un Pla de la SIDA a les

Illes Balears 2001-2004, document extens, participatiu i que

fou molt útil. A més, l’Estratègia de la SIDA a les Illes Balears

de la Conselleria de Salut, aprovada pel Decret 69/2006, de 21

de juliol, és el marc teòric de referència de totes les actuacions

relacionades amb la SIDA i assenyala les prioritats i les

estratègies de la Conselleria de Salut relacionades amb el

VIH/sida.

També hem de recordar la creació del Centre d’atenció a les

infeccions de transmissió sexual (CAITS) l’any 2010,

instrument molt útil en la prevenció, el diagnòstic i el

tractament de les ITS a Mallorca.

De la mateixa manera existeix un conveni amb 8

apotecaries de les Illes que ofereixen la possibilitat de fer la

prova de la infecció per VIH. També es pot realitzar a ALAS,

Metges del Món i als Centres d’Atenció a les

Drogodependències.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d'Espanya a desenvolupar una Estratègia Nacional que inclogui

la resposta al VIH, les hepatitis víriques i les infeccions de

transmissió sexual, amb mesures de prevenció, diagnòstic

precoç, assistència, integració social i laboral de les persones

afectades i la lluita contra la discriminació, garantint una

dotació suficient i adequada per les comunitats autònomes i per

les ONG que tant han contribuït a frenar el desenvolupament

del VIH/SIDA especialment entre els colAlectius més

vulnerables.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d'Espanya a recuperar la Secretaria del Pla Nacional sobre la

SIDA, consignant en els pressuposts generals de l'Estat els

recursos pel seu funcionament i la seva activitat.

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

Illes Balears a elaborar un Pla integral del VIH-SIDA a les Illes

Balears 2016-2020, que compti amb la colAlaboració i la

participació dels professionals i les entitats implicades.

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

Illes Balears a fomentar la prova ràpida de detecció del VIH.

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

Illes Balears a desenvolupar projectes i actuacions específics

destinats al colAlectiu LGTBI per tal de reduir el nombre de

noves infeccions.

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

Illes Balears a impulsar programes de prevenció i

sensibilització per a joves en matèria d’educació sexual i

malalties de transmissió sexual.

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

Illes Balears a donar suport a les entitats que fan feina amb

persones pel VIH-SIDA, tant a les organitzacions de pacients,

com a les que fan feina amb la prevenció o el seguiment dels

malalts terminals.

Palma, a 1 de desembre de 2015.

El diputat:

Vicens Thomàs i Mulet.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

C)

RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a polítiques de prevenció del suïcidi a les Illes

Balears, davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

Segons informe publicat per l’Institut d’Estudis Mèdics

Científics (INESME) una de cada quatre persones patirà una

malaltia mental al llarg de la seva vida, essent en l’actualitat la

causa del 40% de les patologies cròniques i el 30% de la

discapacitat que es produeix a Espanya.

Els problemes de salut mental són molt comuns en la

població. Es calcula que la seva prevalença en la població

balear no és inferior al 21% del total d’habitants de les Illes

Balears i representen un dels motius d’atenció més important

dins els Serveis d’Atenció Primària.

Segons les darreres dades publicades enguany per l’INE, les

Illes Balears se situen com la quarta comunitat en nombre de

suïcidis per cada 100.000 habitant, el 9,4%, mentre que la

mitjana estatal és de 8,3%.

Cada suïcidi és una tragèdia. Els efectes que provoca entre

les famílies, les amistats, les comunitats són terribles, fins i tot

molt temps després que aquest familiar, aquest amic s’hagi

llevat la vida.

Per a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la majoria

de casos de suïcidi es poden prevenir, ja que -al contrari del

que se sol creure- les persones que volen suïcidar-se solen

avisar abans d'alguna manera. Per tal d’evitar-los s’ha de

millorar el diagnòstic precoç de les persones en risc de suïcidi

amb intervencions oportunes i eficaces, amb el tractament i el

suport des d'un enfocament multisectorial que abordi el suïcidi

d’una manera integral coordinant els diferents sectors i

interessats directes dins cada context.

El Pla d’Acció de l'OMS sobre la salut mental 2013-2020

ha compromès els estats membres a treballar per aconseguir

l’objectiu de reduir un 10%  en 2020 la taxa de suïcidi. Una fita

cap a la qual hem d’anar avançant amb iniciatives i accions

polítiques que puguin aconseguir l’objectiu marcat.

Una sola vida perduda per suïcidi és una tragèdia, i

nosaltres com a polítics hem de treballar per impulsar mesures,

instàncies, normatives i qualsevol mecanisme que ens serveixi

per rebaixar l’alt índex de la nostra comunitat.

Per tots els motius que s’han exposat 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 per tal de desenvolupar un Protocol per prevenir

eficaçment el suïcidi a les Illes Balears.

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

Illes Balears a establir mecanismes de coordinació entre les

administracions de salut, serveis socials, educatius i qualsevol

altre que tengui relació amb aquesta situació, per tal d’actuar en

la prevenció i el seguiment de les persones que estan en

situació de risc de suïcidi.

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

Illes Balears a realitzar un estudi per valorar si els recursos

actuals recursos humans a la xarxa pública són suficients per

donar compliment a un futur Protocol per prevenir el suïcidi a

les Illes Balears.
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Palma, a 1 de desembre de 2015.

La diputada:

Conxa Obrador i Guzmán.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

D)

RGE núm. 9926/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a línia d'ajudes a l'electrificació dels llocs de

Menorca, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant comissió.

A Menorca, una de les illes amb més activitat agrària de les

Illes Balears, encara existeixen explotacions, anomenades

colAloquialment “llocs”, que encara no estan connectades a la

xarxa elèctrica.

La seva principal font d’ingressos prové de la producció de

llet i /o formatge amb Denominació d’Origen Protegida,

qualificació que es va obtenir l’any 1985 i que va ser la segona

Denominació d’Origen Protegida de formatges d’Espanya i la

primera Denominació d’Origen de les Illes Balears.

Segons les dades estadístiques de la Denominació d’Origen

Mahón-Menorca, el 2014 es van comercialitzar 2.307.816 Kg

dels quals 1.594.722 provenen de les vendes de les Illes

Balears, uns 459.355 Kg de la resta d’Espanya, uns 83.959 Kg

de la Unió Europea i uns 169.880 Kg de països tercers.

Si es vol continuar apostant pel el sector primari considerat

com a estratègic i ser competitius tant a nivell nacional com a

internacional, el Govern de les Illes Balears ha d’apostar per

electrificar totes aquelles explotacions que a dia d’avui no ho

estan i que han de treballar amb generadors d’electricitat, fet

que els resta competitivitat.

Diferents organitzacions agràries de Menorca han

reivindicat públicament la necessària electrificació de les

explotacions agràries. L’electrificació de les finques està

quantificada entre els 150.000 i els 200.000 i, depenent de la

distància en què es trobi el comptador més proper. A més, quan

els “llocs” tenen el comptador a més de 500 metres de

distància, perden eficiència elèctrica.

Aquests costs són inassolibles pels afectats.

De fet, la darrera electrificació es va fer l’any 2006, quan es

van connectar a la xarxa elèctrica 14 finques d'Es Pla Verd de

Ciutadella.

A més a més, mitjançant el Programa de Desenvolupament

Rural, recentment aprovat, amb l’objectiu de fomentar

l’activitat agrària dins la Unió Europea, es preveu la

modernització de les explotacions agràries amb l’objecte de

donar un valor afegit als productes amb denominacions de

qualitat per superar els desavantatges estructurals en el canals

de comercialització.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

Balears a obrir una línia específica d’ajudes per a

l’electrificació de finques i llocs de Menorca.

Palma, a 1 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 7516/15, presentada per la

diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a funcionaris cessats, 2.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al

Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació

B)

A les Preguntes RGE núm. 7961/15 a 8176/15, presentades

pel diputat Enrique Casanova i Peiró, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a contractes menors de l'IBISEC per anys

i per illes.

Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la

resposta a l'annex 1 i a l'annex 2, disponibles a la web GTP.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Creació d'una ponència en el si de la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals, d'estudi en relació amb la

composició del Ple del Consell Insular de Formentera. 

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

10 de desembre de 2015, en compliment de l'acord adoptat pel

Ple de la cambra en sessió de dia 1 de desembre de 2015,

acorda de crear, en el si de la Comissió d’Assumptes

Institucionals i Generals, una ponència d’estudi en relació amb

la composició del Ple del Consell Insular de Formentera, amb

la mateixa composició numèrica de les ponències de les

comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu, és a

dir: 

• 2 membres del Grup Parlamentari Popular

• 2 membres del Grup Parlamentari Socialista

• 1 membre del Grup Parlamentari Podem Illes Balears

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-019.pdf#page=35
http://xip.parlamentib.es/frge-201510005-1
http://xip.parlamentib.es/frge-201510005-2
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• 1 membre del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

• 1 membre del Grup Parlamentari MÉS per Menorca

• 1 membre del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les

Illes Balears

• 1 membre del Grup Parlamentari Mixt

Palma, a 10 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes

Balears per la qual s’ordena la publicació dels nomenaments

dels i de les membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears i del director general de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell

de Direcció.

L’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, preveu que els

membres del Consell de Direcció seran elegits pel Parlament

per majoria de les tres cinquenes parts de la cambra. Així

mateix, el Parlament designarà la persona que ha d’ocupar el

càrrec de director o directora general de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de Direcció,

també per majoria de les tres cinquenes parts dels membres de

la cambra. D’altra banda, l’article 14 de la llei esmentada

disposa que el Consell de Direcció està integrat pel director o

la directora general i nou membres més, amb una composició

paritària entre dones i homes. L’apartat segon de la disposició

transitòria primera de la Llei 9/2015, de 26 de novembre, de

modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que començà a

vigir dia 29 de novembre proppassat, estableix que el requisit

de la paritat previst a la nova redacció de l’article 14 de la Llei

15/2010, s’aplicarà sobre el conjunt dels nous nomenaments

realitzats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

D’altra banda, l’article 15 abans esmentat disposa que el

president o la presidenta del Parlament ordenarà la publicació

del nomenament del director o de la directora i de la resta de

membres del Consell de Direcció en el Butlletí Oficial de les

Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes

Balears, alhora que preveu que la promesa o el jurament es

realitzi davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se’n

publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre de 2015, d’acord amb el previst a l’article 15 de

la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, i conformement amb el que

disposa l’apartat segon de la disposició transitòria primera de

la Llei 9/2015, de 26 de novembre, ja esmentada, ha elegit

determinats membres del Consell de Direcció i el director

general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i

del Consell de Direcció.

Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix

l’article 15.4 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

S’ordena la publicació del nomenament dels membres del

Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears que es relacionen a continuació.

Per renovació parcial, d’acord amb l’article 16.4 de la Llei

15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears:

- Sr. Jordi Bayona Llopis 

- Sra. Margarita Cardona Cardona

- Sr. Antoni Mascaró Rotger

- Sra. Maria Bau Rodríguez

Per cobrir les vacants produïdes com a conseqüència de les

renúncies hagudes al si del Consell de Direcció de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears:

- Sr. José Luis Sintes Pons

- Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks

Així mateix, s’ordena la publicació del nomenament del Sr.

Andreu Manresa Montserrat, com a director general de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de

Direcció.

De la mateixa manera, s’ordena la publicació dels

nomenaments esmentats al Butlletí Oficial de les Illes Balears

i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 9 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament de les Illes Balears.

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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