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desembre 2015. 2407
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CQ) RGE núm. 9742/16, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB, abril

2016. 2410

CR) RGE núm. 9743/16, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB, maig

2016. 2410

CS) RGE núm. 9744/16, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tràmits i llicències

del sector relacionat amb les excursions marítimes. 2410
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DL) RGE núm. 9789/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de juny de 2016. 2413
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DN) RGE núm. 9791/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Campos a 1 de juny de 2016. 2413

DO) RGE núm. 9792/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de juny de 2016. 2414

DP) RGE núm. 9793/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de juny de 2016. 2414

DQ) RGE núm. 9794/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Consell a 1 de juny de 2016. 2414

DR) RGE núm. 9795/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de juny de 2016. 2414

DS) RGE núm. 9796/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a 1 de juny de 2016. 2414

DT) RGE núm. 9797/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de juny de 2016. 2414

DU) RGE núm. 9798/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de juny de 2016. 2415

DV) RGE núm. 9799/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de juny de 2016. 2415

DW) RGE núm. 9800/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de juny de 2016. 2415

DX) RGE núm. 9801/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de juny de 2016. 2415

DY) RGE núm. 9802/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de juny de 2016. 2415

DZ) RGE núm. 9803/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de juny de 2016. 2415

EA) RGE núm. 9804/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de juny de 2016. 2416

EB) RGE núm. 9805/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de juny de 2016. 2416

EC) RGE núm. 9806/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de juny de 2016. 2416

ED) RGE núm. 9807/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de juny de 2016. 2416

EE) RGE núm. 9808/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de juny de 2016. 2416

EF) RGE núm. 9809/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de juny de 2016. 2416
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EG) RGE núm. 9810/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de juny de 2016. 2417

EH) RGE núm. 9811/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de juny de 2016. 2417

EI) RGE núm. 9812/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de juny de 2016. 2417

EJ) RGE núm. 9813/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de juny de 2016. 2417

EK) RGE núm. 9814/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de juny de 2016. 2417

EL) RGE núm. 9815/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a 1 de juny de 2016. 2417

EM) RGE núm. 9816/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de juny de 2016. 2418

EN) RGE núm. 9817/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de juny de 2016. 2418

EO) RGE núm. 9818/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de juny de 2016. 2418

EP) RGE núm. 9819/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro a 1 de juny de 2016. 2418

EQ) RGE núm. 9820/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca a 1 de juny de 2016. 2418

ER) RGE núm. 9821/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra a 1 de juny de 2016. 2418

ES) RGE núm. 9822/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de juny de 2016. 2419

ET) RGE núm. 9823/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de juny de 2016. 2419

EU) RGE núm. 9824/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de juny de 2016. 2419

EV) RGE núm. 9825/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de juny de 2016. 2419

EW) RGE núm. 9826/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de juny de 2016. 2419

EX) RGE núm. 9827/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de juny de 2016. 2419

EY) RGE núm. 9828/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de juny de 2016. 2420

EZ) RGE núm. 9829/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de juny de 2016. 2420

FA) RGE núm. 9830/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de juny de 2016. 2420
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FB) RGE núm. 9831/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de juny de 2016. 2420

FC) RGE núm. 9832/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de juny de 2016. 2420

FD) RGE núm. 9833/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de juny de 2016. 2420

FE) RGE núm. 9834/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de juny de 2016. 2421

FF) RGE núm. 9835/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de juny de 2016. 2421

FG) RGE núm. 9836/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de juny de 2016. 2421

FH) RGE núm. 9837/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva a 1 de juny de 2016. 2421

FI) RGE núm. 9838/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de juny de 2016. 2421

FJ) RGE núm. 9839/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de juny de 2016. 2421

FK) RGE núm. 9840/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de juny de 2016. 2422

FL) RGE núm. 9841/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de juny de 2016. 2422

FM) RGE núm. 9842/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de

les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de juny de 2016. 2422

FN) RGE núm. 9843/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de juny de 2016. 2422

FO) RGE núm. 9844/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de juny de 2016. 2422

FP) RGE núm. 9845/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb el Consell de Mallorca. 2422

FQ) RGE núm. 9846/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb el Consell de Menorca. 2423

FR) RGE núm. 9847/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb el Consell d'Eivissa. 2423

FS) RGE núm. 9848/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les

Illes Balears amb el Consell de Formentera. 2423

FT) RGE núm. 9849/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions

comunicat a l'Administració General de l'Estat (II). 2423

FU) RGE núm. 9850/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions

comunicat a l'Administració General de l'Estat en sanitat (III). 2423

FV) RGE núm. 9851/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions

comunicat a l'Administració General de l'Estat en educació (III). 2423
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FW) RGE núm. 9852/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions

comunicat a l'Administració General de l'Estat en serveis socials (III). 2424

FX) RGE núm. 9853/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al

Consell Insular de Mallorca a 1 de juny de 2016. 2424

FY) RGE núm. 9854/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al

Consell Insular de Menorca a 1 de juny de 2016. 2424

FZ) RGE núm. 9855/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al

Consell Insular d'Eivissa a 1 de juny de 2016. 2424

GA) RGE núm. 9856/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

al Consell Insular de Formentera a 1 de juny de 2016. 2424

GB) RGE núm. 9857/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de juny de 2016. 2424

GC) RGE núm. 9858/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de juny de 2016. 2425

GD) RGE núm. 9859/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de juny de 2016. 2425

GE) RGE núm. 9860/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament d'Algaida a 1 de juny de 2016. 2425

GF) RGE núm. 9861/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament d'Andratx a 1 de juny de 2016. 2425

GG) RGE núm. 9862/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de juny de 2016. 2425

GH) RGE núm. 9863/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Artà a 1 de juny de 2016. 2425

GI) RGE núm. 9864/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de juny de 2016. 2426

GJ) RGE núm. 9865/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Binissalem a 1 de juny de 2016. 2426

GK) RGE núm. 9866/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Búger a 1 de juny de 2016. 2426

GL) RGE núm. 9867/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Bunyola a 1 de juny de 2016. 2426

GM) RGE núm. 9868/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Calvià a 1 de juny de 2016. 2426

GN) RGE núm. 9869/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Campanet a 1 de juny de 2016. 2426

GO) RGE núm. 9870/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Campos a 1 de juny de 2016. 2427

GP) RGE núm. 9871/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Capdepera a 1 de juny de 2016. 2427

GQ) RGE núm. 9872/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de juny de 2016. 2427
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GR) RGE núm. 9873/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Consell a 1 de juny de 2016. 2427

GS) RGE núm. 9874/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Costitx a 1 de juny de 2016. 2427

GT) RGE núm. 9875/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Deià a 1 de juny de 2016. 2428

GU) RGE núm. 9876/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de juny de 2016. 2428

GV) RGE núm. 9877/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de juny de 2016. 2428

GW) RGE núm. 9878/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de juny de 2016. 2428

GX) RGE núm. 9879/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de juny de 2016. 2428

GY) RGE núm. 9880/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de juny de 2016. 2428

GZ) RGE núm. 9881/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament d'Esporles a 1 de juny de 2016. 2429

HA) RGE núm. 9882/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de juny de 2016. 2429

HB) RGE núm. 9883/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de juny de 2016. 2429

HC) RGE núm. 9884/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de juny de 2016. 2429

HD) RGE núm. 9885/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Formentera a 1 de juny de 2016. 2429

HE) RGE núm. 9886/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de juny de 2016. 2429

HF) RGE núm. 9887/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament d'Inca a 1 de juny de 2016. 2430

HG) RGE núm. 9888/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de juny de 2016. 2430

HH) RGE núm. 9889/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de juny de 2016. 2430

HI) RGE núm. 9890/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Llubí a 1 de juny de 2016. 2430

HJ) RGE núm. 9891/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de juny de 2016. 2430

HK) RGE núm. 9892/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Manacor a 1 de juny de 2016. 2431

HL) RGE núm. 9893/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de juny de 2016. 2431
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HM) RGE núm. 9894/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Maó a 1 de juny de 2016. 2431

HN) RGE núm. 9895/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de juny de 2016. 2431

HO) RGE núm. 9896/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de juny de 2016. 2431

HP) RGE núm. 9897/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Montuïri a 1 de juny de 2016. 2431

HQ) RGE núm. 9898/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Muro a 1 de juny de 2016. 2432

HR) RGE núm. 9899/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Palma de Mallorca a 1 de juny de 2016. 2432

HS) RGE núm. 9900/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Petra a 1 de juny de 2016. 2432

HT) RGE núm. 9901/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Pollença a 1 de juny de 2016. 2432

HU) RGE núm. 9902/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Porreres a 1 de juny de 2016. 2432

HV) RGE núm. 9903/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de juny de 2016. 2432

HW) RGE núm. 9904/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de juny de 2016. 2433

HX) RGE núm. 9905/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de juny de 2016. 2433

HY) RGE núm. 9906/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents

a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de juny de 2016. 2433

HZ) RGE núm. 9907/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de juny de 2016. 2433

IA) RGE núm. 9908/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de juny de 2016. 2433

IB) RGE núm. 9909/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de juny de 2016. 2434

IC) RGE núm. 9910/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de juny de 2016. 2434

ID) RGE núm. 9911/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de juny de 2016. 2434

IE) RGE núm. 9912/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de juny de 2016. 2434

IF) RGE núm. 9913/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de juny de 2016. 2434

IG) RGE núm. 9914/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de juny de 2016. 2434
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IH) RGE núm. 9915/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Santanyí a 1 de juny de 2016. 2435

II) RGE núm. 9916/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Selva a 1 de juny de 2016. 2435

IJ) RGE núm. 9917/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Sencelles a 1 de juny de 2016. 2435

IK) RGE núm. 9918/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de juny de 2016. 2435

IL) RGE núm. 9919/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Sineu a 1 de juny de 2016. 2435

IM) RGE núm. 9920/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Sóller a 1 de juny de 2016. 2435

IN) RGE núm. 9921/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Son Servera a 1 de juny de 2016. 2436

IO) RGE núm. 9922/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de juny de 2016. 2436

IP) RGE núm. 9923/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a

l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de juny de 2016. 2436

IQ) RGE núm. 9927/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (1). 2436

IR) RGE núm. 9928/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (2). 2436

IS) RGE núm. 9929/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (3). 2436

IT) RGE núm. 9930/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (4). 2437

IU) RGE núm. 9931/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (5). 2437

IV) RGE núm. 9932/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (6). 2437

IW) RGE núm. 9933/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (7). 2437

IX) RGE núm. 9934/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (8). 2437

IY) RGE núm. 9935/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (9). 2437

IZ) RGE núm. 9936/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (10). 2438

JA) RGE núm. 9937/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (11). 2438

JB) RGE núm. 9938/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (12). 2438
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JC) RGE núm. 9939/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (13). 2438

JD) RGE núm. 9940/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos

externalitzats del Servei de Salut (14). 2438

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 10020/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència del

conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 2438

B) RGE núm. 10129/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaques inaugurals de l'època de

Jaume Matas. 2439

C) RGE núm. 10154/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a subministrament

de metadona a l'illa d'Eivissa. 2439

D) RGE núm. 10155/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a temporalitat

laboral. 2439

E) RGE núm. 10156/16, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a lliure

elecció de pediatre i infermera. 2439

F) RGE núm. 10157/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llengua de

signes. 2439

G) RGE núm. 10160/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de serveis

informatius. 2440

H) RGE núm. 10161/16, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i cobertura

de dues noves places directives a l'EPRTVIB. 2440

I) RGE núm. 10162/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del conseller

de Territori, Energia i Mobilitat en relació amb el port de Sant Antoni de Portmany. 2440

J) RGE núm. 10163/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assumpció pel

servei sanitari públic de l'atenció que es presta des del servei sanitari privat. 2440

K) RGE núm. 10164/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució de les classes

que s'imparteixen en anglès. 2440

L) RGE núm. 10165/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destitució del coordinador mèdic

del centre de salut d'Andratx. 2440

M) RGE núm. 10166/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat jurídica en

les decisions del Govern. 2441

N) RGE núm. 10167/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

robatoris a Eivissa. 2441

O) RGE núm. 10168/16, de la diputada M. Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a radioteràpia a Menorca. 2441

P) RGE núm. 10169/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a serveis d'urgència d'atenció

primària a Eivissa. 2441

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9773/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enderrocar la construcció inacabada i en ruïnes de Cala d'En Serra,

davant la Comissió de Turisme. 2441

B) RGE núm. 9997/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei de turisme per

reducció d'excepcions en l'intercanvi de places i creació de diferents bosses per empreses o establiments d'allotjament, davant la

Comissió de Turisme. 2442
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C) RGE núm. 10017/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a convertir el bo social en una mesura efectiva contra

la pobresa energètica en l'àmbit elèctric, davant la Comissió d'Economia. 2443

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 3885/16 i 3886/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a

horari de consulta de pediatria de la UBS de Portocolom i a horari de consulta de pediatria de la UBS de Portocolom, 2. 2443

B) A la Pregunta RGE núm. 3899/16, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

situació administrativa dels plans de gestió. 2444

C) A la Pregunta RGE núm. 3911/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra

el pneumococ, 1. 2444

D) A les Preguntes RGE núm. 3915/16 i 3916/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a

vacuna contra el pneumococ, 5 i a vacuna contra el pneumococ, 6. 2444

E) A la Pregunta RGE núm. 3917/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de

protecció comunitària de la població de la CAIB. 2444

F) A la Pregunta RGE núm. 3918/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra

el pneumococ, 2. 2445

G) A la Pregunta RGE núm. 3919/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra

el pneumococ, 8. 2445

H) A la Pregunta RGE núm. 3920/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra

el pneumococ, 9. 2445

I) A la Pregunta RGE núm. 3939/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a carrera professional 2015. 2445

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 9608/16. 2445

B) Retirada del Grup Parlamentari Mixt (Gent XFormentera-PSIB) de la iniciativa RGE núm. 9616/16, relativa a solAlicitud de

creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa. 2445

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 49, de 3 de juny de 2016. 2446
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2016, procedí a debatre

el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7685/16, relativa

a aportacions als plans insulars de cooperació, i quedà

aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Balears a complir els terminis de pagament amb els proveïdors

establerts per llei.

A la seu del Parlament, 7 de juny de 2016.

El secretari de la comissió:

Alberto Jarabo i Vicente.

El president de la comissió:

Enric Casanova i Peiro.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2016, procedí a debatre

el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8624/16, relativa

a promoció i foment del consum, de productes lactis i

productes balears, amb les esmenes RGE núm. 9644/16,

9645/16, 9646/16, 9641/16 i 9642/16, i quedà aprovada, per

unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Illes Balears a elaborar un pla de conscienciació del

consumidor per tal d’incentivar el consum de lactis produïts a

les Illes Balears.

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

Illes Balears a incentivar el consum de lactis produïts a les Illes

Balears a través dels menjadors escolars, de les residències de

gent major, dels hospitals i dels diferents establiments públics

de les Illes Balears.

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

Illes Balears a fer les gestions oportunes perquè en els plecs de

condicions dels contractes amb proveïdors de serveis de cuina

i menjador es valori favorablement el fet que el prestador del

servei elabori els seus menús a partir de productes alimentaris

de proximitat, com una mesura de foment de la qualitat

alimentària, el medi ambient i l’estalvi energètic.

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

Illes Balears a cercar acords amb els hotelers de les Illes

Balears, les cadenes de distribució alimentària i els altres

colAlectius, perquè incorporin els lactis produïts a les Illes

Balears a l’oferta dels seus establiments.

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

Illes Balears a establir un marc de diàleg i colAlaboració amb el

sector ramader, industrial lleter i hoteler per tal d’afavorir els

acords i les actuacions contemplats en els punts anteriors,

establint d’una banda, sistemes d’envasat i distribució idonis i,

d’altra banda, promovent mesures perquè les indústries lleteres

adquireixin la llet a un preu que, com a mínim, cobreixi el cost

de producció.

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

Illes Balears a estudiar la possibilitat de crear circuits entre

escoles de cuina, productors locals i menjadors escolars.

A la seu del Parlament, 7 de juny de 2016.

El secretari de la comissió:

Alberto Jarabo i Vicente.

El president de la comissió:

Enric Casanova i Peiro.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports  del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2016, procedí

a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

6265/16, relativa a construcció de noves infraestructures

educatives a Eivissa, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Educació i Universitats a incloure en la realització de la

planificació de les actuacions als centres de titularitat pública

i noves previsions de centres escolars, els informes en relació

amb infraestructures tramesos pels diferents consells escolars

insulars a la Delegació territorial d’Educació.

A la seu del Parlament, 7 de juny de 2016.

El secretari de la comissió:

Salvador Aguilera i Carrillo.

El president de la comissió:

Andreu Alcover i Ordinas.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports  del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2016, procedí

a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

6274/16, relativa a reconeixement i suport als tres directors

expedientats dels centres de secundària de Menorca, amb les

esmenes RGE núm. 9588/16 i 9589/16, i quedà aprovada la

següent:

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-046.pdf#page=261
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-046.pdf#page=263
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609644
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609645
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609646
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609641
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609642
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-042.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-042.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-042.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-042.pdf#page=50
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609588
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609589
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RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Educació i Universitats a incloure en la realització de la

planificació de les actuacions als centres de titularitat pública

i noves previsions de centres escolars, els informes en relació

amb infraestructures tramesos pels diferents consells escolars

insulars a la Delegació territorial d’Educació.

A la seu del Parlament, 7 de juny de 2016.

El secretari de la comissió:

Salvador Aguilera i Carrillo.

El president de la comissió:

Andreu Alcover i Ordinas.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme  del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 2 de juny de 2016, procedí a debatre el text de

la Proposició no de llei RGE núm. 7094/16, relativa a

exigència a AENA de qualitat en els serveis de haldling dels

aeroports de les Illes Balears així com en les seves condicions

laborals i socials, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a extremar

el seguiment i la vigilància del compliment estricte de les

condicions en els contractes derivats dels concursos públics

d’adjudicació dels serveis d’assistència a terra (handling) que

presten als usuaris dels aeroports de les Illes Balears les

companyies aèries així com les terceres empreses que fan feina

per a aquestes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a, d’acord

amb el punt anterior, extremar el seguiment i la vigilància del

compliment estricte dels esmentats contractes, de manera

especial pel que fa a les condicions i la jornada laboral, així

com a la quantitat de plantilla compromesa en les distintes

especialitats laborals, les condicions dels centres de treball, la

salut i la seguretat laborals així com els horaris de servei, el

temps d’atenció als usuaris i la qualitat d’aquesta atenció.

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

Illes Balears que, a través dels serveis d’inspecció de la

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, garanteixi que el

treball desenvolupat per les treballadores i els treballadors de

les empreses de handling dels aeroports de les Illes Balears ho

és en les condicions exigibles pel que fa a la salut i la seguretat

laborals així com que es fa d’acord amb l’estricte compliment

de la legislació laboral vigent.

4. El Parlament de les Illes Balears insta AENA que,

d’acord amb allò que es demana en els punts 1 i 2 d’aquesta

proposició no de llei, en cas d’incompliment de les condicions

contractuals per part de qualsevol de les empreses que presten

serveis de handling en qualsevol dels aeroports de les Illes

Balears, apliqui amb la màxima diligència i amb el rigor

contemplat a la llei i als règims de sancions, les mesures

oportunes per tal de garantir la qualitat del servei que les

companyies de handling presten als usuaris així com de les

condicions laborals i de salut i seguretat laborals exigibles

d’acord amb els contractes entre parts, els convenis del sector

i la legislació laboral.

5. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a, per

damunt dels criteris d’optimització extrema dels beneficis que

ha vingut practicant, prioritzi en els futurs concursos

d’adjudicació dels serveis de handling dels aeroports de les

Illes Balears les següents condicions:

- La qualitat del servei prestat als usuaris.

- El nombre de treballadores i treballadors oferts en les

propostes de plantilles així com els tipus de contractes

oferts per categories laborals, tot afavorint-ne l’estabilitat

i prioritzant de manera decisiva les contractacions

indefinides i de fixos discontinus i a jornada laboral

complerta per damunt dels contractes temporals i a temps

parcial.

- La garantia del compliment estricte de les condicions

acordades en els convenis sectorials.

- Les condicions laborals i socials de les treballadores i els

treballadors així com les mesures de conciliació laboral i

familiar que s’estableixin.

- La garantia del manteniment de les condicions laborals i

socials i l’estabilitat laboral en les subrogacions de

treballadores i treballadors, que seran de compliment

obligat, entre empreses.

- Les polítiques formatives per a les treballadores i els

treballadors de les empreses.

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

Illes Balears i AENA a impulsar una mesa de negociació i

acord amb els representants dels treballadors i les empreses

afectades per tal compartir la problemàtica i promoure

solucions satisfactòries pel que fa a la dignitat, la salut i la

seguretat laborals així com als drets socials.

A la seu del Parlament, 7 de juny de 2016.

El secretari de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

La presidenta de la comissió:

Isabel Oliver i Sagreras.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme  del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 2 de juny de 2016, procedí a debatre el text de

la Proposició no de llei RGE núm. 8598/16, relativa a manca

de personal a l'aeroport de Menorca, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

F)

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

Illes Balears a intervenir davant el Ministeri de Foment per

resoldre la situació de manca de personal a l’Aeroport de

Menorca.

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

Illes Balears a intervenir davant el Ministeri de Foment per tal

que insti AENA, SA i ENAIRE a iniciar les negociacions que

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-044.pdf#page=39
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-046.pdf#page=262
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assegurin una plantilla mínima durant l’època de temporada

alta (d’1 d’abril a 31 d’octubre) i en funció del trànsit aeri,

alhora, que en cap cas no sigui inferior a l’existent a l’estiu de

2012.

3. El Parlament de les Illes Balears insta AENA, SA i

ENAIRE que les esmentades negociacions per garantir la

plantilla necessària a l’Aeroport de Menorca per a la propera

temporada s’iniciïn el més aviat possible i es resolguin abans de

dia 28 de febrer de 2017.

4. El Parlament de les Illes Balears insta AENA, SA i

ENAIRE a pactar per via d’urgència una RLT que reforci els

departaments més infradotats de personal de l’Aeroport de

Menorca, per evitar així la vaga i les mobilitzacions durant la

temporada 2016.

A la seu del Parlament, 7 de juny de 2016.

El secretari de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

La presidenta de la comissió:

Isabel Oliver i Sagreras.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 1 de juny de 2016, debaté les preguntes que es

relacionen a continuació, que foren contestades per la

consellera de Salut:

A) RGE núm. 5209/16 a 5218/16, del diputat Vicent Serra i

Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a qualitat del

menjar, aigua calenta a la cuina, subcontractació, retallada de

personal, contractació externa, adjudicació, supervisió i control

de qualitat de l'empresa adjudicatària i de les empreses

subcontractades del servei de cuina de l'Hospital Can Misses.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 2 de juny de 2016, rebutjà el Punt 1 de la

Proposició no de llei RGE núm. 7685/16, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a aportacions als plans insulars

de cooperació, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a

favor 5, vots en contra 7 i abstencions 1.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2016, rebutjà

el Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 6265/16, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de noves

infraestructures educatives a Eivissa, amb el resultat següent:

vots emesos 12, vots a favor 4, vots en contra 7 i abstencions

1.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,

sobre les línies programàtiques en relació amb l'Institut

Balear de la Dona (RGE núm. 5743/16).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny de

2016, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera de

Presidència, qui, acompanyada de la secretària general, de la

directora de l'Institut Balear de la Dona, del director general de

Coordinació, de la directora general de Relacions amb el

Parlament, de la cap de Gabinet i del responsable de

Comunicació, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 8 de juny de 2016, d'acord amb el que disposa l'article 117

del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de

Llei RGE núm. 10014/16, pel quan es dissol del ColAlegi

Oficial d'Agents Comercials de Menorca.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-040.pdf#page=62
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-046.pdf#page=261
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-042.pdf#page=50
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Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els

15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions

i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier

documental, s'obri un termini ordinari de presentació

d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 27 de maig de

2016, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

3. Acord d'aprovació del Projecte de llei pel qual es

dissol el ColAlegi Oficial d'Agents Comercials de

Menorca.

L'article 31.9 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,

d'acord amb la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de

febrer, disposa que corresponen a la comunitat autònoma de les

Illes Balears les competències de desplegament legislatiu i

d'execució en matèria de corporacions de dret públic

representatives d'interessos econòmics i professionals, que

s'han d'exercir dins el marc de la legislació bàsica de l'Estat.

En desplegament d'aquest precepte s'aprovà la Llei 10/1998,

de 14 de desembre, de colAlegis professionals de les Illes

Balears. L'article 9 d'aquesta llei preveu que la dissolució d'un

colAlegi professional requereix una llei del Parlament de les

Illes Balears.

D'altra banda, els articles 11 i 17 del Reglament de colAlegis

professionals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 32/2000,

de 3 de març, regulen el procediment que s'han de seguir per

dissoldre un colAlegi professional.

El ColAlegi Oficial d'Agents Comercials de Menorca es va

fundar el dia 8 de gener de 1926 i l'any 1977 es va adaptar al

Reial Decret 3595/1977, de 30 de desembre, pel qual es va

aprovar l'Estatut general de colAlegis d'agents comercials.

Posteriorment, el 14 de gener de 2009 es va inscriure en el

Registre de ColAlegis Professionals de les Illes Balears.

Durant els últims anys, el ColAlegi d'Agents Comercials de

Menorca ha experimentat una reducció important en el nombre

de persones colAlegiades, amb la disminució consegüent dels

ingressos per quotes d'adscripció, la qual cosa impossibilita el

finançament de les despeses ordinàries del ColAlegi i

l'acompliment de les seves funcions pròpies sense solució de

continuïtat.

Davant aquesta situació, l'Assemblea General va aprovar,

en la sessió extraordinària de 20 de novembre de 2013, la

dissolució del ColAlegi d'Agents Comercials de Menorca. En la

mateixa sessió es va acordar la ratificació dels acords adoptats

en les tres assemblees generals extraordinàries que varen tenir

lloc amb anterioritat, relatives també a la dissolució de la

corporació, al cessament de les persones titulars dels òrgans de

govern, a la finalitat del romanent, líquid sobrant del ColAlegi

i al nomenament d'una comissió liquidadora.

D'acord amb l'article 35 de la Llei 4/2001, de 14 de març,

del Govern de les Illes Balears, el Govern exerceix la iniciativa

legislativa mitjançant l'elaboració, l'aprovació i la tramesa dels

projectes de llei al Parlament. Segons l'article 36 de la mateixa

llei, correspon al conseller competent elevar l'avantprojecte al

Consell de Govern perquè, si escau, l'aprovi com a projecte de

llei i acordi trametre'l al Parlament.

D'acord amb el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la

presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les

competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries

de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, la Conselleria de Presidència exerceix les

competències en matèria de colAlegis professionals. Per tant,

correspon a la Conselleria de Presidència elevar al Consell de

Govern l'Avantprojecte de llei pel qual es dissol el ColAlegi

Oficial d'Agents Comercials de Menorca.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la

consellera de Presidència, adopta l'Acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei pel qual es dissol el

ColAlegi d'Agents Comercials de Menorca, que s'adjunta a

aquest acord.

Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament

de les Illes Balears, d'acord amb l'article 117 del Reglament

de la cambra, perquè el tramiti."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 27 de maig de 2016.

Vistiplau, la presidenta.

A)

PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES DISSOL EL

COLALEGI OFICIAL D’AGENTS COM ERCIALS DE

MENORCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 31.9 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,

d’acord amb la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de

febrer, disposa que corresponen a la Comunitat Autònoma de

les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu i

d’execució en matèria de corporacions de dret públic

representatives d’interessos econòmics i professionals, que

s’han d’exercir dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

En desplegament d’aquest precepte s’aprovà la Llei

10/1998, de 14 de desembre, de colAlegis professionals de les

Illes Balears. L’article 9 d’aquesta Llei preveu que la dissolució

d’un colAlegi professional requereix una llei del Parlament de

les Illes Balears.

D’altra banda, els articles 11 i 7 del Reglament de colAlegis

professionals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 32/2000,
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de 3 de març, regulen el procediment que s’ha de seguir per

dissoldre un colAlegi professional.

El ColAlegi Oficial d’Agents Comercials de Menorca es va

fundar el dia 8 de gener de 1926 i l’any 1977 es va adaptar al

Reial decret 3595/1977, de 30 de desembre, pel qual es va

aprovar l’Estatut general de colAlegis d’agents comercials.

Posteriorment, el 14 de gener de 2009, es va inscriure en el

Registre de ColAlegis Professionals de les Illes Balears.

Durant els últims anys, el ColAlegi d’Agents Comercials de

Menorca ha experimentat una reducció important en el nombre

de persones colAlegiades, amb la disminució consegüent dels

ingressos per quotes d’adscripció, la qual cosa impossibilita el

finançament de les despeses ordinàries del ColAlegi i

l’acompliment de les seves funcions pròpies sense solució de

continuïtat.

Davant aquesta situació, l’Assemblea General va aprovar,

en la sessió extraordinària de 20 de novembre de 2013, la

dissolució del ColAlegi d’Agents Comercials de Menorca. En la

mateixa sessió es va acordar la ratificació dels acords adoptats

en les tres assemblees generals extraordinàries que varen tenir

lloc amb anterioritat, relatives també a la dissolució de la

corporació, al cessament de les persones titulars dels òrgans de

govern, a la finalitat del romanent líquid sobrant del ColAlegi i

al nomenament d’una comissió liquidadora.

Així doncs, atesa la solAlicitud de dissolució del ColAlegi

d’Agents Comercials de Menorca i els informes del servei

jurídic de la Conselleria de Presidència i de l’Advocacia de la

Comunitat Autònoma, una vegada solAlicitat el parer del

ColAlegi d’Agents Comercials de Mallorca, Eivissa i

Formentera i del Consell General de ColAlegis d’Agents

Comercials d’Espanya, i atès l’article 9 de la Llei 10/1998, de

14 de desembre, es considera necessària l’aprovació de la

iniciativa legislativa corresponent per instrumentar la dissolució

i la liquidació subsegüent del patrimoni del ColAlegi Oficial

d’Agents Comercials de Menorca.

Article 1

Objecte

S’aprova la dissolució del ColAlegi Oficial d’Agents

Comercials de Menorca, que determina l’inici de les operacions

de liquidació.

Article 2

La Comissió Liquidadora

1. La Comissió Liquidadora del ColAlegi Oficial d’Agents

Comercials de Menorca, la composició de la qual és la que

resulta de l’acord que, a aquest efecte, adoptà l’Assemblea

General de la corporació que va tenir lloc el dia 20 de

novembre de 2013, assumeix, de conformitat amb el que

disposen els Estatuts de la mateixa corporació, les funcions de

liquidació.

2. La Comissió Liquidadora, abans d’iniciar les operacions de

liquidació, ha de subscriure un inventari i un balanç referits al

dia de l’inici de la liquidació.

3. La Comissió Liquidadora ha d’estendre una acta en què

s’han d’indicar tots els procediments que el ColAlegi tengui

pendents en el moment en què assumeixi les facultats de

liquidació, i també qualsevol circumstància que resulti

determinant en relació amb les operacions de liquidació de la

corporació.

Article 3

Mesures de liquidació del patrimoni

L’execució de la liquidació que preveu aquesta Llei

comprèn les funcions següents:

a) Vetlar per la integritat del patrimoni del ColAlegi que es

dissol, administrar-lo durant el període de liquidació i dur i

custodiar els llibres de l’entitat.

b) Concloure les operacions pendents i fer les que siguin

necessàries per a la liquidació, incloent-hi les de realització de

béns. 

c) Reclamar i percebre els crèdits pendents de la corporació

i pagar-ne els deutes.

d) Formular els comptes finals de liquidació i aprovar-los.

e) Destinar el romanent de les operacions de liquidació a

totes les persones colAlegiades que estiguin donades d’alta en el

moment de la dissolució, de conformitat amb el que estableixen

els Estatuts del ColAlegi.

Article 4

Elevació a públic de l’acord de dissolució i de la destinació

del romanent

Un cop executada la liquidació, la Comissió Liquidadora ha

d’elevar a escriptura pública l’acord pel qual s’aproven les

operacions de liquidació, el balanç final i l’execució de l’acord

de la destinació del romanent.

Article 5

Baixa i cancelAlació d’assentaments en el Registre de

ColAlegis Professionals de les Illes Balears

1. La Comissió Liquidadora ha de trametre al Registre de

ColAlegis Professionals de les Illes Balears l’escriptura de

liquidació i ha d’instar la baixa del ColAlegi en el Registre

Oficial de ColAlegis Professionals de les Illes Balears i,

consegüentment, la cancelAlació dels assentaments referits a

aquesta corporació.

2. La consellera de Presidència ha de dictar una resolució sobre

la baixa i la cancelAlació d’assentaments solAlicitada i aquest

acte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició addicional única

L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, mitjançant la Conselleria de Presidència, ha de

comprovar l’execució correcta dels actes de liquidació.
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Disposició transitòria única

Durant el període de liquidació del ColAlegi i fins al moment

en què es produeixi la baixa en el Registre de ColAlegis

Professionals de les Illes Balears, la corporació conserva la

seva personalitat jurídica i la capacitat d’obrar queda

restringida als actes de liquidació patrimonial que dugui a

terme la Comissió Liquidadora. Durant aquest període, el

ColAlegi s’ha d’identificar en les seves relacions de tràfic jurídic

com a corporació en liquidació.

Disposició final única

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en

el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de maig de 2016

La consellera de Presidència

Pilar Costa i Serra 

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

dia 8 de juny de 2016, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

A)

RGE núm. 10001/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a compliment pressupostari del Govern de les Illes

Balears, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6257/16.

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.

6257/16, relativa a compliment pressupostari del Govern de les

Illes Balears, la moció següent.

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

Balears a plantejar de cara als pressuposts de l’any 2017 una

reforma fiscal que millori la progressivitat dels tributs reduint

els imposts a les famílies amb menys renda.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja la teoria del

decreixement instalAlada en la política econòmica del Govern

i insta el Govern de les Illes Balears a presentar, dintre del que

resta d’any, mesures econòmiques que ajudin a mantenir o

augmentar l’actual creixement econòmic.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja la suspensió de les

lleis turística, agrària i del sòl, perquè han estat instruments

necessaris que han permès a la nostra comunitat autònoma

recuperar la senda de creixement econòmic i la generació de

llocs de feina.

Palma, a 3 de juny de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 10003/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb el voluntariat,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5723/16.

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.

5723/16, relativa a política del Govern en relació amb el

voluntariat, la moció següent.

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

Balears a elaborar i presentar, en el termini de sis mesos, un

estudi de la situació del voluntariat a la nostra comunitat

autònoma.

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

Balears a elaborar, en el termini d'un any, un pla de foment del

voluntariat en coordinació amb la resta d'administracions

públiques.

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

Balears a posar en marxa un programa que fomenti el

voluntariat dins l'àmbit escolar per al curs 2017-2018.

Palma, a 3 de juny de 2016.

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 8 de juny de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.
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A)

RGE núm. 9590/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a Llei del turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Atesos els canvis introduïts a la disposició addicional quarta

de la Llei del turisme per Decret llei 1/2016, considera la

conselleria que per autoritzar obres de reforma i ampliació per

modernització turística, les ampliacions que s'hagin realitzat en

el passat s'han de legalitzar? 

Palma, a 31 de maig de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

B)

RGE núm. 9591/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a Llei del turisme (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.

Atesos els canvis introduïts a la disposició addicional quarta

de la Llei del turisme per Decret llei 1/2016, considera la

conselleria que en aquells establiments que hagin fet obres de

modernització i que hagin realitzat en el passat obres sense

llicència, s'han de legalitzar aquestes obres per autoritzar noves

obres de reforma i ampliació per modernització o no és

necessari ja que s'ha de considerar que es troben en ordenació?

Palma, a 31 de maig de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

C)

RGE núm. 9592/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a Llei del turisme (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.

A efectes de computar el 20% de la disposició addicional

quarta de la Llei del turisme a partir del Decret llei 1/2016, en

el cas d'un establiment que, per exemple, es construís amb

llicència l'any 1970 amb una superfície de 10.000 m , que l'any2

1990 sense llicència va fer una ampliació de 1.000 m , que2

l'any 2014 va fer obres de modernització comptant que podria

fer el 20% dels 11.000 m  construïts (2.200 m ) i, finalment,2 2

havent fet obres de nova ampliació de 500 m  d'acord amb la2

disposició addicional quarta de la Llei de turisme i estant

interessat a realitzar una nova ampliació, el 20% es calcularà

sobre els 10.000 m  o sobre els 11.000 m  exigiran legalització2 2

dels 1.000 m ? 2

Palma, a 31 de maig de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

D)

RGE núm. 9651/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, abril 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

d'abril de 2015? 

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

E)

RGE núm. 9652/16, de la diputada Maria Núria Riera

i M artos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, maig 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de maig de 2015? 

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

F)

RGE núm. 9653/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, juny 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de juny de 2015? 
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Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

G)

RGE núm. 9654/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, juliol 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de juliol de 2015? 

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

H)

RGE núm. 9655/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, agost 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

d'agost de 2015? 

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

I)

RGE núm. 9656/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, setembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de setembre de 2015? 

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

J)

RGE núm. 9657/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, octubre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

d'octubre de 2015? 

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

K)

RGE núm. 9658/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, novembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de novembre de 2015? 

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

L)

RGE núm. 9659/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, desembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de desembre de 2015? 

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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M)

RGE núm. 9660/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, gener 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de gener de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

N)

RGE núm. 9661/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, febrer 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de febrer de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

O)

RGE núm. 9662/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, març 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de març de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

P)

RGE núm. 9663/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, abril 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

d'abril de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

Q)

RGE núm. 9664/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics de serveis generals, maig 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics de serveis generals,

desglossats en funcionaris i laborals, de carrera i interins, fixos

i no fixos, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

de maig de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

R)

RGE núm. 9665/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, abril 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes d'abril de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.



2398 BOPIB núm. 50 - 10 de juny de 2016

S)

RGE núm. 9666/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, maig 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de maig de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

T)

RGE núm. 9667/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, juny 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de juny de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

U)

RGE núm. 9668/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, juliol 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de juliol de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

V)

RGE núm. 9669/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, agost 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes d'agost de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

W)

RGE núm. 9670/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, setembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de setembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

X)

RGE núm. 9671/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, octubre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes d'octubre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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Y)

RGE núm. 9672/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, novembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de novembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos

Z)

RGE núm. 9673/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, desembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de desembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AA)

RGE núm. 9674/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, gener 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de gener de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AB)

RGE núm. 9675/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, febrer 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de gener de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AC)

RGE núm. 9676/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, març 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de març de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AD)

RGE núm. 9677/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, abril 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes d'abril de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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AE)

RGE núm. 9678/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics docents, maig 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics docents, desglossats

en funcionaris de carrera i interins, de la comunitat autònoma

de les Illes Balears el mes de maig de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AF)

RGE núm. 9679/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

abril 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes d'abril de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AG)

RGE núm. 9680/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

maig 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de maig de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AH)

RGE núm. 9681/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

juny 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de juny de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AI)

RGE núm. 9682/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

juliol 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de juliol de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AJ)

RGE núm. 9683/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

agost 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes d'agost de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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AK)

RGE núm. 9684/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

setembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de setembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AL)

RGE núm. 9685/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

octubre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes d'octubre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AM)

RGE núm. 9686/16, de la diputada Maria Núria Riera

i M artos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

novembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de novembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AN)

RGE núm. 9687/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

desembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de desembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AO)

RGE núm. 9688/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

gener 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de gener de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AP)

RGE núm. 9689/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

febrer 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de febrer de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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AQ)

RGE núm. 9690/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

març 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de març de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AR)

RGE núm. 9691/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

abril 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes d'abril de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AS)

RGE núm. 9692/16, de la diputada Maria Núria Riera

i M artos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari,

maig 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics personal estatutari,

sanitari i no sanitari, de carrera o interí, de la comunitat

autònoma de les Illes Balears el mes de maig de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AT)

RGE núm. 9693/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental,  abril 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

d'abril de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AU)

RGE núm. 9694/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental,  maig 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

maig de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AV)

RGE núm. 9695/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental,  juny 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

juny de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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AW)

RGE núm. 9696/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental,  juliol 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

juliol de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AX)

RGE núm. 9697/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental,  agost 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

d'agost de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AY)

RGE núm. 9698/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental,  setembre

2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

setembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

AZ)

RGE núm. 9699/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental,  octubre

2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

d'octubre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BA)

RGE núm. 9700/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental,  novembre

2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

novembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BB)

RGE núm. 9701/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental,  desembre

2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

desembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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BC)

RGE núm. 9702/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental, març 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

març de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BD)

RGE núm. 9703/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental, febrer

2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

febrer de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BE)

RGE núm. 9704/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental, març 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

març de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BF)

RGE núm. 9705/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental, abril 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes

d'abril de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BG)

RGE núm. 9706/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

empleats públics del sector públic instrumental, maig 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'empleats públics del sector públic

instrumental, fix i no fix, desglossat per tipus de contracte

laboral, a la comunitat autònoma de les Illes Balears el mes de

maig de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BH)

RGE núm. 9707/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts

càrrecs i personal eventual, gener 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'alts càrrecs i personal eventual,

desglossat per gènere i per anys, a la comunitat autònoma de les

Illes Balears el mes de gener de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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BI)

RGE núm. 9708/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts

càrrecs i personal eventual, gener 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'alts càrrecs i personal eventual,

desglossat per gènere i per anys, a la comunitat autònoma de les

Illes Balears el mes de gener de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BJ)

RGE núm. 9709/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de lliure designació als serveis generals, abril 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de lliure designació als serveis

generals de la CAIB desglossat en dotats i no dotats, ocupats i

no ocupats, el mes d'abril de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BK)

RGE núm. 9710/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de lliure designació als serveis generals, juny 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de lliure designació als serveis

generals de la CAIB desglossat en dotats i no dotats, ocupats i

no ocupats, el mes de juny de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BL)

RGE núm. 9711/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de lliure designació als serveis generals, setembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de lliure designació als serveis

generals de la CAIB desglossat en dotats i no dotats, ocupats i

no ocupats, el mes de setembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BM)

RGE núm. 9712/16, de la diputada Maria Núria Riera

i M artos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de lliure designació als serveis generals, desembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de lliure designació als serveis

generals de la CAIB desglossat en dotats i no dotats, ocupats i

no ocupats, el mes de desembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BN)

RGE núm. 9713/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de lliure designació als serveis generals, gener 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de lliure designació als serveis

generals de la CAIB desglossat en dotats i no dotats, ocupats i

no ocupats, el mes de gener de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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BO)

RGE núm. 9714/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de lliure designació als serveis generals, abril 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de lliure designació als serveis

generals de la CAIB desglossat en dotats i no dotats, ocupats i

no ocupats, el mes d'abril de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BP)

RGE núm. 9715/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de lliure designació als serveis generals, juny 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de lliure designació als serveis

generals de la CAIB desglossat en dotats i no dotats, ocupats i

no ocupats, el mes de juny de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BQ)

RGE núm. 9716/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 29 i 30, abril 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 29 i 30, dotats i no

dotats, ocupats i no ocupats, el mes d'abril de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BR)

RGE núm. 9717/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 29 i 30, juny 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 29 i 30, dotats i no

dotats, ocupats i no ocupats, el mes de juny de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BS)

RGE núm. 9718/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 29 i 30, setembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 29 i 30, dotats i no

dotats, ocupats i no ocupats, el mes de setembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BT)

RGE núm. 9719/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 29 i 30, desembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 29 i 30, dotats i no

dotats, ocupats i no ocupats, el mes de desembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BU)

RGE núm. 9720/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 29 i 30, gener 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 29 i 30, dotats i no

dotats, ocupats i no ocupats, el mes de gener de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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BV)

RGE núm. 9721/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 29 i 30, abril 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 29 i 30, dotats i no

dotats, ocupats i no ocupats, el mes d'abril de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BW)

RGE núm. 9722/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 29 i 30, juny 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 29 i 30, dotats i no

dotats, ocupats i no ocupats, el mes de juny de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BX)

RGE núm. 9723/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 28, abril 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 28, dotats i no dotats,

ocupats i no ocupats, el mes d'abril de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BY)

RGE núm. 9724/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 28, juny 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 28, dotats i no dotats,

ocupats i no ocupats, el mes de juny de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

BZ)

RGE núm. 9725/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 28, setembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 28, dotats i no dotats,

ocupats i no ocupats, el mes de setembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CA)

RGE núm. 9726/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 28, desembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 28, dotats i no dotats,

ocupats i no ocupats, el mes de desembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CB)

RGE núm. 9727/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 28, gener 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 28, dotats i no dotats,

ocupats i no ocupats, el mes de gener de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.
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CC)

RGE núm. 9728/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 28, abril 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 28, dotats i no dotats,

ocupats i no ocupats, el mes d'abril de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CD)

RGE núm. 9729/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs

de nivell 28, juny 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de llocs de nivell 28, dotats i no dotats,

ocupats i no ocupats, el mes de juny de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CE)

RGE núm. 9730/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, abril 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes d'abril de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CF)

RGE núm. 9731/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, maig 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de maig de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CG)

RGE núm. 9732/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, juny 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de juny de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CH)

RGE núm. 9733/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, juliol 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de juliol de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CI)

RGE núm. 9734/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, agost 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes d'agost de 2015?
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Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CJ)

RGE núm. 9735/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, setembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de setembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CK)

RGE núm. 9736/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, octubre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de octubre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CL)

RGE núm. 9737/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, novembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de novembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CM)

RGE núm. 9738/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, desembre 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de desembre de 2015?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CN)

RGE núm. 9739/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, gener 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de gener de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CO)

RGE núm. 9740/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, febrer 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de febrer de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.



2410 BOPIB núm. 50 - 10 de juny de 2016

CP)

RGE núm. 9741/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, març 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de març de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CQ)

RGE núm. 9742/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, abril 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes d'abril de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CR)

RGE núm. 9743/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nòmina CAIB, maig 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import global de la nòmina CAIB desglossada en

alts càrrecs, personal eventual, personal directiu i personal

empleat públic, el mes de maig de 2016?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Maria Núria Riera i Martos.

CS)

RGE núm. 9744/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tràmits

i llicències del sector relacionat amb les excursions

marítimes.

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.

Quins són els tràmits que ha de fer i les llicències que ha de

tenir el sector relacionat amb les excursions marítimes?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

CT)

RGE núm. 9745/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

promoció del turisme de congressos.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la política que porta a terme el Govern en matèria

de promoció de turisme de congressos?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

CU)

RGE núm. 9746/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

inspectors turístics.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quants inspectors turístics disposa el Govern de les Illes

Balears? Desglossau-los per anys (2014, 2015 i 2016) i per

illes.

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

CV)

RGE núm. 9747/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

corredor aeri mediterrani.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troba el projecte de Corredor Aeri

Mediterrani per a la millora de les connexions i la priorització

d'inversions a les Illes Balears?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

CW)

RGE núm. 9748/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes

de la Xarxa Transeuropea del Transport.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té intenció el Govern d'accedir a les ajudes de la Xarxa

Transeuropea del Transport?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

CX)

RGE núm. 9749/16, de la diputada M argaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora

del tràfic comercial.

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 mesures ha impulsat o pensa impulsar el Govern per

a la millora del tràfic comercial i de mercaderies des de i cap a

les Illes Balears?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

CY)

RGE núm. 9750/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a àrea

Schengen dels Ports de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té intenció el Govern de les Illes Balears d'impulsar la

declaració de Ports de les Illes balears com àrea Schengen?, si

és així, quins ports?

Palma, a 1 de juny de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

CZ)

RGE núm. 9777/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

import de les operacions del pendent de pagament

computat a efectes del càlcul del període 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 del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2015,

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Administració

General de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DA)

RGE núm. 9778/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DB)

RGE núm. 9779/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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DC)

RGE núm. 9780/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DD)

RGE núm. 9781/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DE)

RGE núm. 9782/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament

d'Andratx a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DF)

RGE núm. 9783/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DG)

RGE núm. 9784/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a

1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DH)

RGE núm. 9785/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Banyalbufar a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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DI)

RGE núm. 9786/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Binissalem a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DJ)

RGE núm. 9787/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Búger a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DK)

RGE núm. 9788/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Bunyola a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DL)

RGE núm. 9789/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DM)

RGE núm. 9790/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Campanet a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DN)

RGE núm. 9791/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Campos a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Campos a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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DO)

RGE núm. 9792/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Capdepera a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DP)

RGE núm. 9793/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Ciutadella de Menorca a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DQ)

RGE núm. 9794/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Consell a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Consell a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DR)

RGE núm. 9795/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DS)

RGE núm. 9796/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Deià a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DT)

RGE núm. 9797/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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DU)

RGE núm. 9798/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es

Castell a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DV)

RGE núm. 9799/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es

Mercadal a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DW)

RGE núm. 9800/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es

Migjorn Gran a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DX)

RGE núm. 9801/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DY)

RGE núm. 9802/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament

d'Esporles a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

DZ)

RGE núm. 9803/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament

d'Estellencs a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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EA)

RGE núm. 9804/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Felanitx a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EB)

RGE núm. 9805/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Ferreries a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EC)

RGE núm. 9806/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Formentera a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

ED)

RGE núm. 9807/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Fornalutx a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EE)

RGE núm. 9808/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a

1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EF)

RGE núm. 9809/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret

de Vistalegre a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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EG)

RGE núm. 9810/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EH)

RGE núm. 9811/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EI)

RGE núm. 9812/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Llucmajor a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EJ)

RGE núm. 9813/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Manacor a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EK)

RGE núm. 9814/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Mancor de la Vall a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EL)

RGE núm. 9815/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de M aó

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Maó a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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EM)

RGE núm. 9816/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria

de la Salut a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EN)

RGE núm. 9817/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Marratxí a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EO)

RGE núm. 9818/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Montuïri a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EP)

RGE núm. 9819/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Muro a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EQ)

RGE núm. 9820/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma

de Mallorca a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

ER)

RGE núm. 9821/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Petra a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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ES)

RGE núm. 9822/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Pollença a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

ET)

RGE núm. 9823/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Porreres a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EU)

RGE núm. 9824/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Puigpunyent a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EV)

RGE núm. 9825/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa

Pobla a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EW)

RGE núm. 9826/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant

Antoni de Portmany a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EX)

RGE núm. 9827/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant

Joan a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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EY)

RGE núm. 9828/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant

Joan de Labritja a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

EZ)

RGE núm. 9829/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant

Josep de Sa Talaia a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FA)

RGE núm. 9830/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant

Llorenç des Cardassar a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FB)

RGE núm. 9831/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant

Lluís a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FC)

RGE núm. 9832/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa

Eugènia a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FD)

RGE núm. 9833/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa

Eulària des Riu a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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FE)

RGE núm. 9834/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa

Margalida a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FF)

RGE núm. 9835/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa

Maria del Camí a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FG)

RGE núm. 9836/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Santanyí a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FH)

RGE núm. 9837/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Selva a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FI)

RGE núm. 9838/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Sencelles a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FJ)

RGE núm. 9839/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses

Salines a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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FK)

RGE núm. 9840/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FL)

RGE núm. 9841/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FM)

RGE núm. 9842/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son

Servera a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FN)

RGE núm. 9843/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Valldemossa a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FO)

RGE núm. 9844/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de

Vilafranca de Bonany a 1 de juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FP)

RGE núm. 9845/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb el 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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb el Consell de Mallorca a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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FQ)

RGE núm. 9846/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb el 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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb el Consell de Menorca a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FR)

RGE núm. 9847/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb el 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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb el Consell d'Eivissa a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FS)

RGE núm. 9848/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb el 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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears

amb el Consell de Formentera a 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FT)

RGE núm. 9849/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

import d'operacions comunicat a l'Administració General

de l'Estat (II).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)

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

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

corresponent al mes de maig de 2016, llevat de "Sanitat",

"Educació" i "Serveis Socials"?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FU)

RGE núm. 9850/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

import d'operacions comunicat a l'Administració General

de l'Estat en sanitat (III).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)

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

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

corresponent al mes de maig de 2016, corresponent a

"Sanitat"?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FV)

RGE núm. 9851/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

import d'operacions comunicat a l'Administració General

de l'Estat en educació (III).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)

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

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

corresponent al mes de maig de 2016, corresponent a

"Educació"?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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FW)

RGE núm. 9852/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

import d'operacions comunicat a l'Administració General

de l'Estat en serveis socials (III).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)

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

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

corresponent al mes de maig de 2016, corresponent a "Serveis

socials"?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FX)

RGE núm. 9853/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, 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 juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FY)

RGE núm. 9854/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, 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 juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

FZ)

RGE núm. 9855/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, 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 juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GA)

RGE núm. 9856/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1

de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, 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 juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GB)

RGE núm. 9857/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaior

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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GC)

RGE núm. 9858/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaró de

la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GD)

RGE núm. 9859/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alcúdia

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GE)

RGE núm. 9860/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Algaida

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GF)

RGE núm. 9861/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Andratx

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GG)

RGE núm. 9862/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Ariany

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GH)

RGE núm. 9863/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Artà de

la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?
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Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GI)

RGE núm. 9864/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Banyalbufar de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GJ)

RGE núm. 9865/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GK)

RGE núm. 9866/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Búger

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GL)

RGE núm. 9867/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GM)

RGE núm. 9868/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Calvià

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GN)

RGE núm. 9869/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Campanet de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GO)

RGE núm. 9870/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GP)

RGE núm. 9871/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Capdepera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GQ)

RGE núm. 9872/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de

Menorca a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Ciutadella de Menorca de la comunitat autònoma de les Illes

Balears a dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GR)

RGE núm. 9873/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Consell

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GS)

RGE núm. 9874/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Costitx

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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GT)

RGE núm. 9875/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Deià

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GU)

RGE núm. 9876/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Eivissa

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GV)

RGE núm. 9877/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es

Castell de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de

juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GW)

RGE núm. 9878/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es

Mercadal de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GX)

RGE núm. 9879/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a

1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es

Migjorn Gran de la comunitat autònoma de les Illes Balears a

dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GY)

RGE núm. 9880/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Escorca

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?
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Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

GZ)

RGE núm. 9881/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Esporles

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HA)

RGE núm. 9882/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament

d'Estellencs de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HB)

RGE núm. 9883/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Felanitx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HC)

RGE núm. 9884/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Ferreries de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HD)

RGE núm. 9885/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Formentera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HE)

RGE núm. 9886/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Fornalutx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas

HF)

RGE núm. 9887/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Inca de

la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HG)

RGE núm. 9888/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloret

de Vistalegre de la comunitat autònoma de les Illes Balears a

dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HH)

RGE núm. 9889/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloseta

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HI)

RGE núm. 9890/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Llubí

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HJ)

RGE núm. 9891/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Llucmajor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.



BOPIB núm. 50 - 10 de juny de 2016 2431

HK)

RGE núm. 9892/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Manacor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HL)

RGE núm. 9893/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Mancor de la Vall de la comunitat autònoma de les Illes

Balears a dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HM)

RGE núm. 9894/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maó

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HN)

RGE núm. 9895/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a

1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maria

de la Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HO)

RGE núm. 9896/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Marratxí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HP)

RGE núm. 9897/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Montuïri de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?
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Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HQ)

RGE núm. 9898/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Muro

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HR)

RGE núm. 9899/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma de Mallorca

a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Palma

de Mallorca de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HS)

RGE núm. 9900/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Petra

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HT)

RGE núm. 9901/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Pollença de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HU)

RGE núm. 9902/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Porreres de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HV)

RGE núm. 9903/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Puigpunyent de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HW)

RGE núm. 9904/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sa

Pobla de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de

juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HX)

RGE núm. 9905/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de

Portmany a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant

Antoni de Portmany de la comunitat autònoma de les Illes

Balears a dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HY)

RGE núm. 9906/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant

Joan de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de

juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

HZ)

RGE núm. 9907/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de

Labritja a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant

Joan de Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears

a dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IA)

RGE núm. 9908/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa

Talaia a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant

Josep de Sa Talaia de la comunitat autònoma de les Illes

Balears a dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.
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IB)

RGE núm. 9909/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des

Cardassar a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant

Llorenç des Cardassar de la comunitat autònoma de les Illes

Balears a dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IC)

RGE núm. 9910/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant

Lluís de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de

juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

ID)

RGE núm. 9911/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1

de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa

Eugènia de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IE)

RGE núm. 9912/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eulària des

Riu a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa

Eulària des Riu de la comunitat autònoma de les Illes Balears

a dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IF)

RGE núm. 9913/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a

1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa

Margalida de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia

1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IG)

RGE núm. 9914/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del

Camí a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa

Maria del Camí de la comunitat autònoma de les Illes Balears

a dia 1 de juny de 2016?
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Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IH)

RGE núm. 9915/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Santanyí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

II)

RGE núm. 9916/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Selva

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IJ)

RGE núm. 9917/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Sencelles de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1

de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IK)

RGE núm. 9918/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Ses

Salines de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de

juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IL)

RGE núm. 9919/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 de juny de

2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sineu

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IM)

RGE núm. 9920/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 de juny

de 2016.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sóller

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de juny de

2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IN)

RGE núm. 9921/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Son

Servera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de

juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IO)

RGE núm. 9922/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de

juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Valldemossa de la comunitat autònoma de les Illes Balears a

dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IP)

RGE núm. 9923/16, del diputat Andreu Alcover i

Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de

Bonany a 1 de juny de 2016.

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

Reglament 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 factures, convenis, traspassos, etc.,

pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de

Vilafranca de Bonany de la comunitat autònoma de les Illes

Balears a dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 2 de juny de 2016.

El diputat:

Andreu Alcover i Ordinas.

IQ)

RGE núm. 9927/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (1).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de concerts o contractes amb empreses privades té

actualment el Servei de Salut actius per desenvolupar activitat

assistencial?

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

IR)

RGE núm. 9928/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (2).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quines empreses privades actualment el Servei de

Salut té concerts o contractes actius per desenvolupar activitat

assistencial?

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

IS)

RGE núm. 9929/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (3).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la quantitat econòmica actual que representen els

concerts o contractes actius amb empreses privades per

desenvolupar activitat assistencial?, dades previstes per a 2016.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

IT)

RGE núm. 9930/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (4).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica que representen els

concerts o contractes actius amb empreses privades per

desenvolupar activitat assistencial?, dades previstes per a 2016

i referides a cadascuna de les empreses.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

IU)

RGE núm. 9931/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (5).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat,

desglossada per a cada empresa, pels concerts o contractes per

activitat assistencial?, dades referides a 2015.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

IV)

RGE núm. 9932/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (6).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat

pels concerts o contractes per activitat assistencial?, dades

referides al 2015.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

IW)

RGE núm. 9933/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (7).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat,

desglossada per cada empresa, pels concerts o contractes per

activitat assistencial?, dades referides al 2014.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

IX)

RGE núm. 9934/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (8).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat

pels concerts o contractes per activitat assistencial?, dades

referides al 2014.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

IY)

RGE núm. 9935/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (9).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat,

desglossada per cada empresa, pels concerts o contractes per

activitat assistencial?, dades referides al 2013.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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IZ)

RGE núm. 9936/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (10).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat

pels concerts o contractes per activitat assistencial?, dades

referides al 2013.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

JA)

RGE núm. 9937/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (11).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat.,

desglossada per cada empresa, pels concerts o contractes per

activitat assistencial?, dades referides al 2012.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

JB)

RGE núm. 9938/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (12).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat

pels concerts o contractes per activitat assistencial?, dades

referides al 2012.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

JC)

RGE núm. 9939/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (13).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat,

desglossada per cada empresa, pels concerts o contractes per

activitat assistencial?, dades referides al 2011.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

JD)

RGE núm. 9940/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (14).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica total anual que ha abonat

pels concerts o contractes per activitat assistencial?, dades

referides al 2011.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 8 de juny de 2016, ratifica l'admissió per delegació de la

pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple

següent.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

A)

RGE núm. 10020/16, de la diputada M argarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

transparència del conseller de Medi Ambient, Agricultura

i Pesca.

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
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Balears  la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Comparteix la Sra. Presidenta del Govern la transparència

del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pel que fa

a les contractacions menors?

Palma, a 6 de juny de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

Ordre de Publicació

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

dia 8 de juny de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet..

B)

RGE núm. 10129/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaques inaugurals

de l'època de Jaume M atas.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

En quin termini pensen fer efectiva la retirada de les

plaques inaugurals dels diferents edificis públics de Formentera

que contenen el nom de l'expresident Jaume Matas, tal i com

s'ha demanat reiteradament des del Consell Insular?

Palma, a 7 de juny de 2016.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

C)

RGE núm. 10154/16, del diputat Aitor M orrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a subministrament de metadona a l'illa 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 conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Pensa el Govern de les Illes Balears adoptar alguna mesura

davant la situació generada en el servei de subministrament de

metadona a Eivissa?

Palma, a 8 de juny de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

D)

RGE núm. 10155/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a temporalitat laboral.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes

Balears per combatre la temporalitat laboral a les Illes Balears

que provoca que un de cada cinc contractes temporals de

Balears tengui una durada de dos dies o menys?

Palma, a 8 de juny de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

E)

RGE núm. 10156/16, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a lliure elecció de pediatre i infermera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Ens pot dir el Govern de les Illes Balears a quants de

centres de salut s'ha publicitat que els usuaris poden elegir no

només el personal mèdic sinó també infermera i pediatre?

Palma, a 8 de juny de 2016.

La diputada:

María Montserrat Seijas i Patiño.

F)

RGE núm. 10157/16, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a llengua de signes.

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.

Quines mesures té previstes el Govern de les Illes Balears

per implantar la llengua de signes a les emissions de l'Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 8 de juny de 2016.

El diputat:

Alberto Jarabo i Vicente.
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G)

RGE núm. 10160/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model

de serveis informatius.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quin creu que ha de ser el model de serveis informatius?

Palma, a 7 de juny de 2016.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

H)

RGE núm. 10161/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

creació i cobertura de dues noves places directives a

l'EPRTVIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Troba la Sra. Consellera de Transparència, Cultura i

Esports que està justificada la creació i la cobertura de dues

noves places directives a l'EPRTVIB?

Palma, a 7 de juny de 2016.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

I)

RGE núm. 10162/16, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

declaracions del conseller de Territori, Energia i Mobilitat

en relació amb el port de Sant Antoni de Portmany.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

A què es referia el conseller de Territori, Energia i

Mobilitat quan declarà que el port de Sant Antoni de Portmany

ha d'elevar els seus estàndards per rebre creuers?

Palma, a 7 de juny de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

J)

RGE núm. 10163/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a assumpció pel servei sanitari públic de l'atenció

que es presta des del servei sanitari privat.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Creu la consellera de Salut que l'atenció que es presta des

del servei sanitari privat pot ser assumida pel servei sanitari

públic?

Palma, a 7 de juny de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

K)

RGE núm. 10164/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

disminució de les classes que s'imparteixen en anglès.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears respecte

de la disminució de les classes que s'imparteixen en anglès des

de la derogació del TIL?

Palma, a 7 de juny de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

L)

RGE núm. 10165/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a destitució del

coordinador mèdic del centre de salut d'Andratx.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina ha estat la raó de la destitució del coordinador mèdic

del centre de salut d'Andratx?

Palma, a 7 de juny de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.
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M)

RGE núm. 10166/16, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat

jurídica en les decisions del Govern.

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.

Sra. Presidenta del Govern, creu que les decisions d'aquest

govern es basen en la seguretat jurídica?

Palma, a 7 de juny de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

N)

RGE núm. 10167/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

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

relativa a robatoris a Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quines gestions s'han fet perquè Eivissa compti amb més

forces i cossos de seguretat de l'Estat davant l'onada de

robatoris, especialment ara, amb l'augment de la població

flotant del període estival?

Palma, a 8 de juny de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

O)

RGE núm. 10168/16, de la diputada M . Antònia Sureda

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

Balears, relativa a radioteràpia a Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina data concreta es posa el Govern per donar un servei

de radioteràpia a Menorca, en igualtat de condicions que la

resta dels ciutadans de Balears?

Palma, a 8 de juny de 2016.

La diputada:

M. Antònia Sureda i Martí.

P)

RGE núm. 10169/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a serveis

d'urgència d'atenció primària 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 conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Ara. Consellera, quan pensa complir les promeses de

millora respecte del servei de neteja i l'augment de personal

sanitari en els serveis d'urgència d'atenció primària d'Eivissa?

Palma, a 8 de juny de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 8 de juny de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

A)

RGE núm. 9773/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a enderrocar la construcció inacabada i en ruïnes

de Cala d'En Serra, davant la Comissió de Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

L’any 1969 l’arquitecte Josep Lluis Sert va dissenyar el

projecte d’un hotel a Cala d’En Serra, Eivissa. El 1971 va

començar la construcció d’aquesta estructura de diversos

nivells que ocupa  una superfície d’uns 10.000 m , situada en2

una zona molt sensible del litoral. Poc després es paralitzaren

les obres. Posteriorment, l’any 1983 l’arquitecte Josep Lluis

Sert morí i el seu projecte va ser totalment abandonat.

Des dels anys vuitanta s’ha debatut el futur d’aquella

construcció sense materialitzar-se cap solució, causant unes

imatges de baixa qualitat i disminuint la condició paisatgística

de la zona, la qual cosa ha provocat un gran perjudici al litoral

del nord d’Eivissa.

El Pla Territorial d’Eivissa (aprovat pel Ple del Consell en

data 21 de març de 2005), estableix l'“Eliminació de ruïnes i

estructures inacabades en sòl rústic, especialment en zones d’alt

valor ecològic i paisatgístic, parcs naturals, SRP-AANP i
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SRP-ANEI”, on s’ha inclòs l’estructura inacabada situada a

Cala d’En Serra per executar el programa 6 de l’Annex III del

Pla Territorial Insular d’Eivissa.

A l’any 2012 es va presentar un escrit a l’Ajuntament de

Sant Joan de Labritja que solAlicitava la declaració d’interès

general per poder construir i explotar un hotel a Cala d’En

Serra. L’ajuntament va emetre un informe desfavorable a la

petició, ja que al sòl on s’ubica aquesta construcció queda

prohibit aquest tipus d’ús, ja que es tracta de sòl rústic protegit

i àrea rural d’interès paisatgístic (SRP-ARIP), àrea de protecció

territorial (APT) de costa, zona de servitud de protecció de

costa, i està confrontant amb el LIC ES5310112 de Xarxa

Natura 2000.

Durant la V Legislatura (1999-2003), el Govern balear es

va comprometre a enderrocar la construcció inacabada de Cala

d’En Serra. Era un dels projectes previstos a Eivissa finançats

per l’ecotaxa que havia d’estar conclòs a l’any 2003.

Més d’una dècada després, la construcció abandonada de

Cala d’En Serra continua degradant el litoral d’Eivissa, l’obra

es deteriora cada dia i suposa un perill real per a totes aquelles

persones que passegen i gaudeixen de la zona.

A dia d’avui, gairebé 50 anys després de l’inici de la

construcció, l’estructura continua inacabada, es va deteriorant

i es fa un ús inadequat i perillós de la construcció, com per

exemple: ús d’aparcament, pràctiques de jocs simulant

escenaris de guerra, acampades ilAlegals i altres activitats que

posen en perill totes les persones que visiten Cala d’En Serra.

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 incloure com a projecte prioritari a executar amb

càrrec al fons de l'impost sobre estades turístiques,

l'enderrocament de la construcció en ruïna de Cala d'En Serra

i tornar a l'estat originari l'espai d'alt valor paisatgístic.

Palma, a 2 de juny de 2016.

La diputada:

María Tania Marí i Marí.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 9997/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la

Llei de turisme per reducció d'excepcions en l'intercanvi de

places i creació de diferents bosses per empreses o

establiments d'allotjament, davant la Comissió de Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la

Comissió de Turisme.

Al llarg dels anys noranta del segle XX (Decret 9/1998, Llei

4/1998 i Llei 2/1999) es va anar incorporant a la normativa

jurídica balear l’obligació de donar de baixa places turístiques

per poder-ne donar d’alta. És a dir, fins els anys noranta per

obrir un nou establiment turístic no hi havia cap necessitat

d’adquirir places turístiques existents. A partir dels anys

noranta i amb la idea d’evitar la massificació i increments

continuats de les places turístiques i aconseguir així avançar

cap a objectius de sostenibilitat, es va incorporar l’obligació de

l’anomenat intercanvi de places. Aquest intercanvi partia d’una

realitat existent que era un nombre determinat i elevat de places

(unes 400.000) ja autoritzades que es consideraven suficients

i, en conseqüència, a través de l’intercanvi es pretenia mantenir

estable aquest nombre, si bé és cert que existien alguns supòsits

excepcionals en què no s’exigia aquest intercanvi com era el

cas del turisme rural.

Al llarg dels anys 2000 del present segle (Llei 2/2005) es va

procedir a regular i donar carta de naturalesa a la

comercialització d’estades turístiques a habitatges que va

permetre atorgar títols administratius habilitants turísticament

a un nombre important d’habitatges unifamiliars aïllats.

Aquesta oferta no ha estat subjecte, fins ara, a la necessitat

d’intercanvi de places (existint al voltant de 40.000 places).

Atès que la Conselleria de Turisme es troba elaborant una

modificació de la Llei de turisme i que el Govern balear té el

deure d’aprovar un projecte de llei que reguli els habitatges

objecte de comercialització turística (lloguer turístic a edificis

plurifamiliars) d’acord amb la disposició addicional segona de

la Llei 2/2016 de l’Impost sobre estades turístiques, un lloguer

turístic que ve a substituir aquell lloguer de temporada que es

comercialitza per canals turístics a partir de la modificació de

la llei d’arrendaments urbans de 2013 i que, per tant, no

existeix un nombre de places amb títol administratiu habilitant.

Vist que ens trobam, per tant, en un moment de fer

propostes i marcar principis generals de cap on ha d’anar el

turisme a les Illes Balears i que existeix un consens important

en relació que l’oferta diversa existent, per un costat, ha de

poder funcionar amb el màxim de seguretat jurídica i, per un

altre costat, s’ha de contenir per mantenir l’aposta per la

sostenibilitat econòmica, social i ambiental de la indústria

turística.

Per aquests motius el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

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

Illes Balears que en l’elaboració de la modificació de la Llei

del turisme un dels principis rectors sigui la reducció dels

supòsits exclosos de la regla d’intercanvi de places prevists a

l’article 89 de la Llei del turisme.

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

Illes Balears que, si en l’elaboració de la modificació de la Llei

del turisme es proposa que les estades turístiques i els lloguers

de vacances en edificis no unifamiliars també se subjectin al

règim d’intercanvi, això es faci:
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a) Establint tres bosses d’intercanvi diferents:

1. Per a empreses turístiques d’allotjament (art. 31 Llei

turisme)

2. Per a estades turístiques en habitatges (art. 52 Llei

turisme)

3. Per a lloguer de vacances en edificis no unifamiliars.

b) Que la bossa del lloguer de vacances en habitatges no

inclosos a l’article 52 de la Llei del turisme es constitueixi

obrint un període extraordinari que podria se d'aproximadament

sis mesos d’inscripció sense necessitat d’intercanvi ja que no

existeix un registre a la conselleria turística de places en

aquesta modalitat.

Palma, a 3 de juny de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

C)

RGE núm. 10017/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a convertir el bo social en una mesura

efectiva contra la pobresa energètica en l'àmbit elèctric,

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 Podem Illes Balears presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Economia.

La pobresa energètica en l'àmbit elèctric és un dels

problemes més greus que té l’Estat espanyol, ja que impedeix

a milions de llars mantenir-se a una temperatura òptima per al

benestar humà i causa un nombre indeterminat de morts,

directes i indirectes, a la nostra comunitat autònoma.

A més, cal assenyalar que el preu de l'electricitat s'ha

incrementat un 60% a Espanya des de l'any 2008, la qual cosa

fa més difícil encara a moltes llars fer front al pagament de les

seves factures elèctriques en un context de crisi econòmica en

el qual els salaris s'han mantingut estables o han disminuït

durant l'esmentat període de temps.

Aquesta realitat de crisi econòmica i de pobresa energètica

contrasta amb la situació de les principals empreses de

l'oligopoli elèctric espanyol (Endesa, Gas Natural Fenosa i

Iberdrola), que va obtenir un benefici de 7.125 milions d'euros

l'any 2014, el doble que el de les elèctriques europees.

Així mateix, les elèctriques van obtenir gairebé 3.600

milions d'euros en excés en concepte de Costos de Transició a

la Competència, que encara no han estat retornats, però que si

ho fossin, permetrien reduir considerablement el dèficit de

tarifa, i per tant, el preu de l'electricitat.

També es fa precís, per abaratir el preu de l'electricitat,

intervenir sobre el mercat elèctric, i així garantir que els preus

elèctrics es corresponguin amb els costos de generació. No és

acceptable que existeixin a Espanya centrals nuclears i grans

hidràuliques que ja han estat amortitzades, gràcies als Costos

de Transició a la Competència, els costos d'operació de la qual

estan entre els 5 i els 10 EUR/MWh, i que, no obstant això,

obtinguin la retribució íntegra del mercat elèctric, que se situa

al voltant dels 50 EUR/MWh.

Per tot això, es presenta la següent: 

Proposició no de llei

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

Balears a requerir al Govern de l'Estat a:

1. Modificar la regulació del bo social establint uns requisits

per ser-ne beneficiari, que s'apliqui a totes les llars en

situació de pobresa energètica, amb independència de la

potència contractada, la situació laboral o el nombre de

membres de la unitat familiar, i tenint en compte el factor

renda com a criteri principal de manera que s'incrementin

els descomptes en la factura elèctrica per als consumidors

amb menors recursos.

2. Retornar els 3.600 milions d’euros pendents de recaptació

de les companyies elèctriques com a excés de la

compensació pels Costos de Transició a la Competència i

posar-los a la disposició del bo social de manera que

permeti finançar la situació de pobresa energètica que

sofreixen moltes llars vulnerables en tot el territori nacional.

3. Reformar les regles del mercat elèctric per garantir que no

hi hagi centrals ja amortitzades que cobrin un preu molt

superior als seus costos d'operació i manteniment.

Palma, a 6 de juny de 2016.

El diputat:

Carlos Saura i León.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández. 

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A les Preguntes RGE núm. 3885/16 i 3886/16, del

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relatives a horari de consulta de pediatria de la

UBS de Portocolom i a horari de consulta de pediatria de

la UBS de Portocolom, 2.

Nou horari:

Dilluns 8h-11h

Dimarts 13h-20h

Dimecres 8h-11h

Dijous 8h-11h

Divendres 8h-11h

Horari antic:

Dilluns 13h-20h

Dimarts 8h-15h

Dimecres 8h-15h

Dijous 8h-15h

Divendres 8h-15h

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-038.pdf#page=19
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Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 3899/16, de la diputada Sra.

Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a situació administrativa dels plans de

gestió.

Per poder donar resposta a la vostra pregunta és necessari

que s’especifiqui a quins plans de gestió es fa referència.

Palma, 21 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 3911/16, del diputat Sr. Vicent

Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vacuna contra el pneumococ, 1.

13.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

D)

A les Preguntes RGE núm. 3915/16 i 3916/16, del

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relatives a vacuna contra el pneumococ, 5 i a

vacuna contra el pneumococ, 6.

La vacuna antipneumocòcica que està previst utilitzar conté

els següents serotips: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 5, 7F, 3,

6A, 19A.

Serotipus per grups d’edat dels casos detectats pel Sistema

de Vigilància Malalties de Declaració Obligatòria.

A les Illes Balears. Anys 2010-2015 (la informació que s’ha

utilitzat respecte dels casos del 2015 pot no ser definitiva ja que

aquest any no està tancat a efectes de rebre informació del

sistema sanitari).

Grup d’edat serotip casos

0-24 mesos no identificat 18

ST no vac 4

VPC10 1

VPC13 1

Total 24

2-4 anys no identificat 10

ST no vac 2

VPC13 1

VPC7 3

Total 16

5-14 anys no identificat 4

ST no vac 1

VPC13 1

Total 6

15-44 anys no identificat 23

ST no vac 9

VPC10 1

VPC13 4

VPC7 10

Total 47

45-64 anys no identificat 59

ST no vac 17

VPC10 5

VPC13 10

VPC7 6

Total 97

Mes de 64 anys no identificat 111

ST no vac 29

VPC10 6

VPC13 27

VPC7 9

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 3917/16, del diputat Sr. Vicent

Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

nivell de protecció comunitària de la població de la CAIB.

Cobertures de vacunació segons calendari oficial, amb

vacunes subministrades per Salut Pública, amb les darreres

dades disponibles i tancades (any 2014).

Vacuna Vacunació

Dosis % població

Primovacunació: 

nins vacunats de 0-1 any

(3 dosis)poliomelitis 10.831 94,8%

Diftèria 10.831 94,8%

Tètan 10.831 94,8%

Tos ferina 10.831 94,8%

Haemophilus influenzae b 10.831 94,8%

Hepatitis B 10.831 94,8%

Meningococ C 10.831 94,8%

Vacunació de reforç : nins vacunats d'1 a 2 anys

Poliomelitis 11.818 96,7%

Diftèria 11.818 96,7%

Tètan 11.818 96,7%

Tos ferina 11.818 96,7%

Haemophilus influenzae b 11.818 96,7%

Meningococ C 10.661 93,5%

Xarampió-Rubèola-

Partotiditis 11.103 97,4%

Vacunació de reforç: nins vacunats als 6 anys

Diftèria 11.936 97,6%

Tètan 11.936 97,6%

Tos ferina 11.936 97,6%

Xarampió-Rubèola-

Partotiditis 11.606 95,8%

Vacunació d’adolescents

Diftèria  8.812 83,0%
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Tètan  8.812 83,0%

VaricelAla (nins de 12 

anys que no han 

passat la malaltia)     895   8,4%

Meningococ C (12 a)  9.578  90,2%

VHP (pauta completa)  3.726 71,9%

Vacunació antigripal

Majors de 64 anys 73.312 45,9%

6 mesos a 64 anys 24.532

Percentatge sobre població total  4,21%

Percentatge sobre població amb factors 

de risc 45,90%

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 3918/16, del diputat Sr. Vicent

Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vacuna contra el pneumococ, 2.

Dins el termini acordat pel Consell Interterritorial.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 3919/16, del diputat Sr. Vicent

Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vacuna contra el pneumococ, 8.

Segons la informació que tenim ara, no totes les comunitats

autònomes han informat de la inclusió d’aquesta vacunació en

el calendari.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 3920/16, del diputat Sr. Vicent

Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

vacuna contra el pneumococ, 9.

Es segueix la recomanació del Comitè Tècnic de Vacunes.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 3939/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a carrera professional 2015.

L’import total pagat de carrera professional al Servei de

Salut a l’exercici de 2015 és de: 19.995.186i.

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 9608/16. 

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

8 de juny de 2016, conformement amb l'article 166 del

Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la

substitució de la pregunta esmentada, presentada per la

diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a seguretat jurídica en les decisions del

Govern, inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 7

de juny de 2016, per la pregunta RGE núm. 10020/16, relativa

a transparència del conseller de Medi Ambient, Agricultura i

Pesca.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

B)

Retirada del Grup Parlamentari Mixt (Gent

XFormentera-PSIB) de la iniciativa RGE núm. 9616/16,

relativa a solAlicitud de creació d'una Comissió no

permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa. 

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

8 de juny de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9648/16,

presentat per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup

Parlamentari Mixt, i es dóna per assabentada de la retirada del

Grup Parlamentari Mixt (Gent XFormentera-PSIB) de la

iniciativa esmentada.

Palma, a 8 de juny de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 49, de 3 de juny de

2016.

-  Pàg. 2324 i 2350. Compareixences, apartat C)

On diu: ..., sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria (RGE núm. 5742/16).

Hi ha de dir: ..., sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria i sobre les directrius generals de l'acció de

govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del

Govern (RGE núm. 5742/16 i 5980/16).

-  Pàg. 2350. Informació, apartat D)

On diu: ... ajornar les compareixences de la Sra. Consellera

de Presidència sobre les línies programàtiques en relació

amb l'Institut Balear de la Dona i sobre les directrius

generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les

seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa

polític del Govern (RGE núm. 5743/16 i 5980/16).

Hi ha de dir: ..., ajornar la compareixença de la Sra.

C onsellera  de  Presidència  sobre  les lín ies

programàtiques en relació amb l'Institut Balear de la

Dona (RGE núm. 5743/16).
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