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DD) RGE núm. 11452/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a agents de

medi ambient. 2763

DE) RGE núm. 11453/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sancions medi
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DK) RGE núm. 11547/16 (complementat amb l'escrit RGE núm. 11560/16), del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a director d'informatius d'IB3. 2764

DL) RGE núm. 11601/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions de Sanitat, Educació, Serveis Socials i Resta. 2764

DM) RGE núm. 11602/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016. 2764

DN) RGE núm. 11603/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 a ABAQUA. 2764

DO) RGE núm. 11604/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 a l'ATB. 2765

DP) RGE núm. 11605/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 a l'ATIB. 2765

DQ) RGE núm. 11606/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 a l'AQUIB. 2765

DR) RGE núm. 11607/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 al Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció

d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de Palmanyola. 2765

DS) RGE núm. 11608/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 al Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU).

2765

DT) RGE núm. 11609/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 al Consorci per a la Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de

les Illes Balears Ciutat de Palma". 2766

DU) RGE núm. 11610/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 al Consorci per a la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de

Balears. 2766

DV) RGE núm. 11611/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'entitat Centre Balears Europa (CBE). 2766

DW) RGE núm. 11612/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

2766
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DX) RGE núm. 11613/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 del Consorci d'Aigües de les Illes Balears. 2766

DY) RGE núm. 11614/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears. 2766

DZ) RGE núm. 11615/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

2767

EA) RGE núm. 11616/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 del Consorci de Transports de Mallorca (CTM). 2767

EB) RGE núm. 11617/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2767

EC) RGE núm. 11618/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP). 2767

ED) RGE núm. 11619/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB). 2767

EE) RGE núm. 11620/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i promoció de l'autonomia

personal de les Illes Balears. 2768

EF) RGE núm. 11621/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

(ESADIB). 2768

EG) RGE núm. 11622/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes

Balears. 2768

EH) RGE núm. 11623/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

2768

EI) RGE núm. 11624/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT). 2768

EJ) RGE núm. 11625/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 2768

EK) RGE núm. 11626/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.

2769

EL) RGE núm. 11627/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 2769

EM) RGE núm. 11628/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Fundació per a l'Esport Balear. 2769

EN) RGE núm. 11629/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Fundació Robert Graves. 2769

EO) RGE núm. 11630/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU).

2769

EP) RGE núm. 11631/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC).

2770
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EQ) RGE núm. 11632/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT). 2770

ER) RGE núm. 11633/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Institut Balear de la Dona (IB-Dona). 2770

ES) RGE núm. 11634/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Institut Balear de la Joventut (IB-Jove). 2770

ET) RGE núm. 11635/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). 2770

EU) RGE núm. 11636/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 2770

EV) RGE núm. 11637/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB). 2771

EW) RGE núm. 11638/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI). 2771

EX) RGE núm. 11639/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de Multimèdia de les Illes Balears, SAU. 2771

EY) RGE núm. 11640/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de Ràdio de les Illes Balears, SAU. 2771

EZ) RGE núm. 11641/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). 2771

FA) RGE núm. 11642/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 2771

FB) RGE núm. 11643/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA, SA). 2772

FC) RGE núm. 11644/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut). 2772

FD) RGE núm. 11645/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de Televisió de les Illes Balears, SAU. 2772

FE) RGE núm. 11646/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de maig de 2016 de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 2772

FF) RGE núm. 11647/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular de Mallorca. 2772

FG) RGE núm. 11648/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular de Menorca. 2773

FH) RGE núm. 11649/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular d'Eivissa. 2773

FI) RGE núm. 11650/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular de Formentera. 2773

FJ) RGE núm. 11651/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern als ajuntaments de les Illes Balears. 2773

FK) RGE núm. 11652/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions de Sanitat, Educació, Serveis Socials i Resta. 2773
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FL) RGE núm. 11653/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016. 2773

FM) RGE núm. 11654/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 a ABAQUA. 2774

FN) RGE núm. 11655/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 a l'ATB. 2774

FO) RGE núm. 11656/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 a l'ATIB. 2774

FP) RGE núm. 11657/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 a l'AQUIB. 2774

FQ) RGE núm. 11658/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 al Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció

d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de Palmanyola. 2774

FR) RGE núm. 11659/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 al Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU).

2774

FS) RGE núm. 11660/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 al Consorci per a la Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les

Illes Balears Ciutat de Palma". 2775

FT) RGE núm. 11661/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 al Consorci per a la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de

Balears. 2775

FU) RGE núm. 11662/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 a l'entitat Centre Balears Europa (CBE). 2775

FV) RGE núm. 11663/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

2775

FW) RGE núm. 11664/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 del Consorci d'Aigües de les Illes Balears. 2775

FX) RGE núm. 11665/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears. 2776

FY) RGE núm. 11666/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

2776

FZ) RGE núm. 11667/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 del Consorci de Transports de Mallorca (CTM). 2776

GA) RGE núm. 11668/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2776

GB) RGE núm. 11669/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP). 2776

GC) RGE núm. 11670/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB). 2776

GD) RGE núm. 11671/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de

l'autonomia personal de les Illes Balears. 2777
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GE) RGE núm. 11672/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

(ESADIB). 2777

GF) RGE núm. 11673/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes

Balears. 2777

GG) RGE núm. 11674/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

2777

GH) RGE núm. 11675/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT). 2777

GI) RGE núm. 11676/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 2778

GJ) RGE núm. 11677/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.

2778

GK) RGE núm. 11678/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 2778

GL) RGE núm. 11679/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Fundació per a l'Esport Balear. 2778

GM) RGE núm. 11680/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Fundació Robert Graves. 2778

GN) RGE núm. 11681/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU).

2778

GO) RGE núm. 11682/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC).

2779

GP) RGE núm. 11683/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT). 2779

GQ) RGE núm. 11684/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Institut Balear de la Dona (IB-Dona). 2779

GR) RGE núm. 11685/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Institut Balear de la Joventut (IB-Jove). 2779

GS) RGE núm. 11686/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). 2779

GT) RGE núm. 11687/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Institut Balear d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 2780

GU) RGE núm. 11688/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB). 2780

GV) RGE núm. 11689/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI). 2780

GW) RGE núm. 11690/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de Multimèdia de les Illes Balears, SAU. 2780
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GX) RGE núm. 11691/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de Ràdio de les Illes Balears, SAU. 2780

GY) RGE núm. 11692/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). 2780

GZ) RGE núm. 11693/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 2781

HA) RGE núm. 11694/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA, SA). 2781

HB) RGE núm. 11695/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut). 2781

HC) RGE núm. 11696/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de Televisió de les Illes Balears, SAU. 2781

HD) RGE núm. 11697/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 30 de juny de 2016 de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 2781

HE) RGE núm. 11698/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular de Mallorca. 2782

HF) RGE núm. 11699/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular de Menorca. 2782

HG) RGE núm. 11700/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular d'Eivissa. 2782

HH) RGE núm. 11701/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular de Formentera. 2782

HI) RGE núm. 11702/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern als ajuntaments de les Illes Balears. 2782

HJ) RGE núm. 11703/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions de Sanitat, Educació, Serveis Socials i Resta. 2782

HK) RGE núm. 11704/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016. 2783

HL) RGE núm. 11705/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 a ABAQUA. 2783

HM) RGE núm. 11706/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 a l'ATB. 2783

HN) RGE núm. 11707/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 a l'ATIB. 2783

HO) RGE núm. 11708/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 a l'AQUIB. 2783

HP) RGE núm. 11709/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 al Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció

d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de Palmanyola. 2783

HQ) RGE núm. 11710/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 al Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU).

2784
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HR) RGE núm. 11711/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 al Consorci per a la Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de

les Illes Balears Ciutat de Palma". 2784

HS) RGE núm. 11712/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 al Consorci per a la protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de

Balears. 2784

HT) RGE núm. 11713/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 a l'entitat Centre Balears Europa (CBE). 2784

HU) RGE núm. 11714/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

2784

HV) RGE núm. 11715/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 del Consorci d'Aigües de les Illes Balears. 2784

HW) RGE núm. 11716/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears. 2785

HX) RGE núm. 11717/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

2785

HY) RGE núm. 11718/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 del Consorci de Transports de Mallorca (CTM). 2785

HZ) RGE núm. 11719/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2785

IA) RGE núm. 11720/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP). 2785

IB) RGE núm. 11721/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB). 2786

IC) RGE núm. 11722/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de

l'autonomia personal de les Illes Balears. 2786

ID) RGE núm. 11723/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

(ESADIB). 2786

IE) RGE núm. 11724/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes

Balears. 2786

IF) RGE núm. 11725/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

2786

IG) RGE núm. 11726/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT). 2787

IH) RGE núm. 11727/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 2787

II) RGE núm. 11728/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.

2787
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IJ) RGE núm. 11729/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. 2787

IK) RGE núm. 11730/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Fundació per a l'Esport Balear. 2787

IL) RGE núm. 11731/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Fundació Robert Graves. 2787

IM) RGE núm. 11732/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU).

2788

IN) RGE núm. 11733/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals

(IBISEC). 2788

IO) RGE núm. 11734/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT). 2788

IP) RGE núm. 11735/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Institut Balear de la Dona (IB-Dona). 2788

IQ) RGE núm. 11736/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Institut Balear de la Joventut (IB-Jove). 2788

IR) RGE núm. 11737/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). 2789

IS) RGE núm. 11738/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Institut Balear d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 2789

IT) RGE núm. 11739/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB). 2789

IU) RGE núm. 11740/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI). 2789

IV) RGE núm. 11741/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de Multimèdia de les Illes Balears, SAU. 2789

IW) RGE núm. 11742/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de Ràdio de les Illes Balears, SAU. 2789

IX) RGE núm. 11743/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). 2790

IY) RGE núm. 11744/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 2790

IZ) RGE núm. 11745/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA, SA). 2790

JA) RGE núm. 11746/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut). 2790

JB) RGE núm. 11747/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de Televisió de les Illes Balears, SAU. 2790

JC) RGE núm. 11748/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total de les

operacions del pendent de pagament a 31 de juliol de 2016 de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 2790

JD) RGE núm. 11749/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular de Mallorca. 2791
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JE) RGE núm. 11750/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular de Menorca. 2791

JF) RGE núm. 11751/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular d'Eivissa. 2791

JG) RGE núm. 11752/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern al Consell Insular de Formentera. 2791

JH) RGE núm. 11753/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total pendent

de pagament per part del Govern als ajuntaments de les Illes Balears. 2791

JI) RGE núm. 11754/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments practicats

a hospitals públics i clíniques privades. 2791

JJ) RGE núm. 11755/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments practicats

a clíniques privades. 2792

JK) RGE núm. 11756/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments quirúrgics

i químics. 2792

JL) RGE núm. 11757/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pastilles del dia després.

2792

JM) RGE núm. 11758/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges objectors de

consciència. 2792

JN) RGE núm. 11759/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments a hospitals

públics i clíniques privades. 2792

JO) RGE núm. 11760/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments practicats

a clíniques privades. 2792

JP) RGE núm. 11761/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments quirúrgics

i químics. 2793

JQ) RGE núm. 11762/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pastilles del dia després.

2793

JR) RGE núm. 11763/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges objectors de

consciència. 2793

JS) RGE núm. 11764/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments a hospitals

públics i clíniques privades. 2793

JT) RGE núm. 11765/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments practicats

a clíniques privades. 2793

JU) RGE núm. 11766/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avortaments quirúrgics

i químics. 2793

JV) RGE núm. 11767/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pastilles del dia després.

2793

JW) RGE núm. 11768/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a metges objectors de

consciència. 2794

JX) RGE núm. 11811/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per desplaçaments

d'esportistes de Mallorca el 2014. 2794

JY) RGE núm. 11812/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per desplaçaments

d'esportistes de Menorca el 2014. 2794
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JZ) RGE núm. 11813/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per desplaçaments

d'esportistes d'Eivissa el 2014. 2794

KA) RGE núm. 11814/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per

desplaçaments d'esportistes de Formentera el 2014. 2794

KB) RGE núm. 11815/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per

desplaçaments d'esportistes de Mallorca el 2015. 2794

KC) RGE núm. 11816/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per

desplaçaments d'esportistes de Menorca el 2015. 2794

KD) RGE núm. 11817/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per

desplaçaments d'esportistes d'Eivissa el 2015. 2795

KE) RGE núm. 11818/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per

desplaçaments d'esportistes de Formentera el 2015. 2795

KF) RGE núm. 11819/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per

desplaçaments d'esportistes de Mallorca el 2016. 2795

KG) RGE núm. 11820/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per

desplaçaments d'esportistes de Menorca el 2016. 2795

KH) RGE núm. 11821/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per

desplaçaments d'esportistes d'Eivissa el 2016. 2795

KI) RGE núm. 11822/16, del diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per desplaçaments

d'esportistes de Formentera el 2016. 2795

KJ) RGE núm. 11899/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de pa i brioixeria (1).

2796

KK) RGE núm. 11900/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de pa i brioixeria (2).

2796

KL) RGE núm. 11901/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de pa i brioixeria (3).

2796

KM) RGE núm. 11902/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de pa i brioixeria (4).

2796

KN) RGE núm. 11903/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a normativa aplicable als

establiments que venen pa i pastissos. 2796

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 11563/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

gestions turisme (I), davant la Comissió de Turisme. 2796

B) RGE núm. 11564/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

gestions turisme (II), davant la Comissió de Turisme. 2797

C) RGE núm. 11565/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

gestions turisme (III), davant la Comissió de Turisme. 2797

D) RGE núm. 11566/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

gestions turisme (IV), davant la Comissió de Turisme. 2797

E) RGE núm. 11567/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

gestions turisme (V), davant la Comissió de Turisme. 2797

F) RGE núm. 11568/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions

turisme (VI), davant la Comissió de Turisme. 2797
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 11327/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei PROPER. 2797

B) RGE núm. 11459/16 (complementada amb l'escrit RGE núm. 11780/16), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

Aeroport de Palma: espai i servei públic versus negoci. 2798

C) RGE núm. 11770/16 (complementada amb l'escrit RGE núm. 11781/16), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

contra la privatització del litoral a les Illes Balears. 2799

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 11245/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a afavorir la informació pública en el foment de la contractació, davant

la Comissió d'Economia. 2799

B) RGE núm. 11246/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protecció del consumidor en l'àmbit dels contractes d'assegurança

i ordenació del sector, davant la Comissió d'Economia. 2800

C) RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes d'espera del

sistema sanitari a les Illes Balears, davant la Comissió de Salut. 2801

D) RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat

de l'administració local, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 2802

E) RGE núm. 11342/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Constitució

per facilitar mecanismes de democràcia directa, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 2803

F) RGE núm. 11353/16, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca, relativa a recuperació progressiva d'efectius per part

de l'Institut Balear de la Natura i compliment dels acords de les negociacions colAlectives, davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial. 2803

G) RGE núm. 11355/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les previsions

del Pla hidrològic de les Illes Balears en relació amb les zones inundables, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

2804

H) RGE núm. 11419/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús i estudi de les modalitats insulars, davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports. 2805

I) RGE núm. 11438/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'un nou tipus de discapacitat basat en l'especificitat de les

malalties neurodegeneratives i la modificació del barem, davant la Comissió de Salut. 2806

J) RGE núm. 11466/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de la Llei de l'indult,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 2806

K) RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a regulació i instalAlació de

desfibrilAladors externs automàtics i semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut. 2807

L) RGE núm. 11527/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a bones pràctiques en el consum responsable d'alcohol

a avions i aeroports, davant la Comissió de Turisme. 2808

M) RGE núm. 11535/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la normativa de

servituds aeronàutiques per agilitació de tràmits administratius, davant la Comissió de Turisme. 2808

N) RGE núm. 11538/16 (complementada amb l'escrit RGE núm. 11546/16), del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de cuina

de l'Hospital Son Espases, davant la Comissió de Salut. 2809

O) RGE núm. 11541/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a recursos de l'Agència Tributària i lluita contra el frau

fiscal, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 2810

P) RGE núm. 11575/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a no al "contracte únic" perquè incrementa la precarietat

laboral, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència). 2810

Q) RGE núm. 11778/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fixació d'objectius d'estabilitat pressupostària, davant la

Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència). 2812
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R) RGE núm. 11779/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esmenes als pressuposts generals de l'Estat, davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts. 2813

S) RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola, davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals. 2814

T) RGE núm. 11890/16, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a derogació del Reial

Decret de revàlides de la LOMQE, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 2814

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 11508/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, sobre la situació de sequera a les Illes Balears. 2815

B) RGE núm. 11525/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del delegat en funcions

del Govern a les Illes Balears, sobre possibles incompliments dels protocols d'actuació en casos de violències masclistes. 2815

C) RGE núm. 11526/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera

de Salut, sobre possibles incompliments dels protocols d'actuació en casos de violències masclistes. 2815

D) RGE núm. 11597/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller

d'Innovació, Recerca i Turisme, sobre política del Govern en relació amb la Platja de Palma. 2815

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el ColAlegi Oficial

d'Agents Comercials de Menorca. 2816

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de

dret civil de les Illes Balears. 2816

C) Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 10986/16, de reforma de la Llei electoral de les Illes Balears. 2816

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11175/16, relativa a millorar la transparència a les llistes d'espera del sistema

sanitari a les Illes Balears. 2816

E) Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 11164/16, relativa a derogació de les lleis d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat

de l'Administració Local. 2816

F) SolAlicitud de caràcter públic per a la Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa (RGE núm. 10931/16

i 10939/16). 2816

G) Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11806/16, relatiu a proposta del Pla de treball de la Comissió no permanent d'investigació

sobre les autopistes d'Eivissa, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears. 2817

H) Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11809/16, relatiu a proposta del Pla de treball de la Comissió no permanent d'investigació

sobre les autopistes d'Eivissa, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i MÉS per Menorca. 2819

I) Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11897/16, relatiu a proposta del Pla de treball de la Comissió no permanent d'investigació

sobre les autopistes d'Eivissa, presentat pel Grup Parlamentari Popular. 2821

4. INFORMACIONS

A) Composició de la Ponència tècnica sobre la gestió sostenible dels residus a les Illes Balears. 2823

B) Documentació complementària a la declaració de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos

econòmics dels diputats i les diputades, de la diputada Maria Núria Riera i Martos. 2824
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 42, de 22 d'abril de 2016. 2824

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 54, de 7 de juliol de 2016. 2824

C) Correcció d'errates del BOPIB núm. 55, d'11 de juliol de 2016. 2824
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1. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Rebuig de convocatòria de sessió plenària extraordinària

(RGE núm. 11031/16).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 21 de juliol de 2016, rebutjà, per 6 vots a

favor, 11 en contra i 1 abstenció, l’acord sobre la convocatòria

de  sessió plenària extraordinària solAlicitada pel Grup

Parlamentari Popular mitjançant l’escrit RGE núm. 11031/16.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Caràcter públic de les sessions i els treballs de la

Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes

d'Eivissa (RGE núm. 10931/16 i 10939/16).

La Comissió no permanent d'investigació sobre les

autopistes d'Eivissa del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de dia 7 de setembre de 2016, atesos els escrits

esmentats, aprova per assentiment que les sessions i els treballs

de l'esmentada comissió tenguin caràcter públic.

Palma, a 7 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 6 de setembre de 2016, d'acord amb el que disposa l'article

117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte

de llei RGE núm. 11390/16, pel qual s'estableixen ajudes

socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties

congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a

conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de

factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes

Balears, pel procediment d'urgència.

Així mateix, la Mesa acorda d'atendre que, un cop

transcorreguts els 8 dies per tal que els grups parlamentaris

recaptin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborin un

dossier documental, s'obri un termini de 8 dies més per tal que

s'hi puguin presentar esmenes i que es tramitin davant la

Comissió de Salut.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Catalina Cladera i Crespí, secretària del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 22 de juliol de

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

13. Acord d'aprovació del Projecte de llei per la qual

s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o

altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat

l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un

tractament amb concentrats de factors de coagulació en

l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

L'article 47 de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer,

de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la

redacció que en fa la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,

reconeix al Govern de les Illes Balears la iniciativa per a

l'exercici de la potestat legislativa. En el mateix sentit es

pronuncia l'article 116.1 del Reglament del Parlament de les

Illes Balears de 15 de març de 2011. El Govern de les Illes

Balears exerceix aquesta iniciativa d'acord amb l'article 35 de

la Llei 4/2001, de 4 de març, del Govern de les Illes Balears,

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

projectes de llei al Parlament.

D'acord amb el procediment que preveu l'article 36 de la

Llei 4/2001 per a aquesta iniciativa, la consellera de Salut ha

impulsat la redacció i la tramitació de l'Avantprojecte de llei

per la qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb

hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin

desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un

tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit

sanitari públic de les Illes Balears, que s'ha dut a terme d'acord

amb les Instruccions sobre el procediment per a l'exercici de la

iniciativa legislativa del Govern aprovades pel Consell de

Govern el 28 de desembre de 2004.

El virus de l’hepatitis C (VHC) es va identificar i descriure

a mitjan 1989, però fins a l’any 1990 no es va disposar dels

mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través

de la sang i de productes hemoderivats, en forma d’un test de

detecció d’anticossos del VHC, que es va començar a aplicar

amb caràcter obligatori en totes les unitats de sang o plasma

extretes en els bancs de sang, d’acord amb el que disposa

l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 3 d’octubre de

1990.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-057.pdf#page=34
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Per tant, en aquestes circumstàncies, les persones afectades

per hemofília o altres coagulopaties congènites varen estar

exposades al risc de contreure l’hepatitis C com a conseqüència

dels tractaments periòdics que havien de rebre amb concentrats

de factors de coagulació.

A causa d’aquesta situació, hi ha un determinat nombre de

persones que pertanyen a aquest colAlectiu que es varen

contagiar i varen desenvolupar la malaltia de l’hepatitis C com

a conseqüència de tractaments rebuts en el sistema sanitari

públic, en un moment en què l’estat de la ciència no permetia

disposar de mesures oportunes per prevenir aquesta

transmissió.

En resposta a aquesta situació, l’article 80 de la Llei

55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals,

administratives i de l’ordre social, va disposar que aquestes

persones tindrien dret a una ajuda social, per a la qual cosa va

encomanar al Govern estatal l’elaboració del cens de persones

afectades corresponent, així com la preparació d’un projecte de

llei en el qual s’establissin les condicions i la quantia de l’ajuda

a què podrien accedir les persones incloses en aquest cens.

Per a la formació i l’elaboració d’aquest cens es va crear

una comissió gestora, regulada mitjançant l’Ordre del Ministeri

de Sanitat i Consum de 21 de març de 2000, en la qual es varen

integrar representants dels afectats, de les comunitats

autònomes i de l’Administració General de l’Estat, així com

especialistes en la matèria. Amb caràcter previ, i en

desplegament del que estableix l’article 80.2 de la Llei

55/1999, mitjançant l’Ordre de 18 de gener de 2000 es va

constituir el comitè tècnic que havia de determinar els criteris

mèdics per incloure els possibles afectats en el cens esmentat.

A més, per l’Ordre de 25 de maig de 2000 es varen crear i

es varen regular dos fitxers amb dades de caràcter personal,

gestionats pel Ministeri de Sanitat i Consum, que es referien al

cens provisional i al cens definitiu de persones afectades, amb

la qual cosa se’n va garantir la confidencialitat deguda, tal com

estableix l’article 80.1 de la llei esmentada, d’acord amb

l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,

de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, i en

compliment d’aquesta llei, es va comunicar a les persones

interessades l’existència d’aquests fitxers i se’ls facilità la

informació necessària perquè poguessin fer efectiu l’exercici

dels drets d’accés, de rectificació, de cancelAlació i d’oposició.

El cens definitiu de persones amb hemofília i altres

coagulopaties congènites que han desenvolupat l’hepatitis C

com a conseqüència d’haver rebut un tractament amb

concentrats de factors de coagulació en el sistema sanitari

públic va ser aprovat el 21 de novembre de 2000 per la

comissió gestora. No obstant això, aquest cens s’ha actualitzat

successivament.

En la sessió de 15 de juliol de 2015, la Comissió

d’Avaluació d’ajudes socials a persones amb hemofília o una

altra coagulopatia congènita afectades per VHC com a

conseqüència d’actuacions en el sistema sanitari públic,

dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,

va elaborar una llista de persones censades actualitzada a

l’empara del Reial decret 377/2003, de 28 de març, modificat

pel Reial decret 477/2006, de 21 d’abril.

En compliment del que disposa l’article 80.4 de la Llei

55/1999, la Llei 14/2002, de 5 de juny, va regular les

condicions i la quantia de les ajudes socials, de caràcter estatal,

a les quals poden accedir les persones incloses en el cens

definitiu.

Diverses comunitats autònomes han aprovat ajudes socials

complementàries a les de l’Administració de l’Estat per un

import aproximat de dotze mil euros, o preparen els instruments

normatius necessaris per a això ja que, de conformitat amb el

que disposa l’article 2.4 d de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions, no tenen caràcter de

subvencions les prestacions a favor de les persones afectades

per la síndrome tòxica i les ajudes socials a les persones amb

hemofília i altres coagulopaties congènites que hagin

desenvolupat l’hepatitis C que regula la Llei 14/2002, de 5 de

juliol.

La comunitat autònoma de les Illes Balears és una de les

poques comunitats autònomes que encara no ha concedit

aquestes ajudes, per la qual cosa es fa necessari aprovar la llei

de manera urgent i aconseguir que els ciutadans d'aquestes illes

afectats per la malaltia puguin cobrar-les el més aviat possible

i quedar equiparats a la resta de persones afectades a l'Estat

espanyol.

La llei consta d’un preàmbul, sis articles i dues disposicions

finals.

L’article 1 determina l’objecte de la llei, que és regular una

ajuda social complementària a la que atorga l’Administració

General de l’Estat adreçada a les persones afectades

d’hemofília o altres coagulopaties congènites, contaminades

per virus de l’hepatitis C (VHC) com a conseqüència d’haver

rebut tractaments amb concentrats de factors de coagulació en

l’àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears, alhora

que determina la quantia de l’ajuda, que és igual a la que

atorguen altres comunitats autònomes.

L’article 2 regula la titularitat del dret, incloent-hi els casos

de mort de la persona beneficiària directa.

Els requisits per obtenir l’ajuda es regulen en l’article 3,

mentre que l’article 4 en regula el pagament fraccionat per

raons pressupostàries. Al procediment de concessió i a la

possible revocació de l’ajuda i al seu règim sancionador, s’hi

dediquen els articles següents.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té competència

en la matèria que regula la llei d’acord amb el que disposa

l’Estatut d’Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de

28 de febrer, que, en l’article 30.15 i 30.48, li atorga

competència exclusiva en matèria d’organització, funcionament

i control dels centres sanitaris públics i dels serveis de salut,

així com en matèria d’acció i benestar social, i l’article 31.4 li

atorga competència de desplegament legislatiu i execució en

matèria de sanitat i salut.

L'avantprojecte s'ha sotmès a audiència dels sectors

interessats -concretament, s'ha tramès a l'Associació

d'Hemofília i altres coagulopaties congènites de les Illes

Balears, que agrupa els malalts- i de totes les conselleries.

també s'ha tret a informació pública i s'ha publicat a la pàgina

de Participació Ciutadana. N'ha emès l'informe corresponent
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l'Institut Balear de la Dona i la Direcció General de Relacions

amb el Parlament.

Així doncs, es fa necessari aprovar la  norma i reconèixer,

per raons d'equitat, una ajuda social a les persones afectades en

l'àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears per un

import semblant al que reconeixen altres comunitats

autònomes, de manera que es garanteixi el mateix tracte als

seus ciutadans.

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

consellera de Salut, adopta l'Acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei per la qual

s’estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o

altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat

l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut un

tractament amb concentrats de factors de coagulació en

l’àmbit sanitari públic de les Illes Balears, que s'adjunta

com a annex.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el

projecte de llei per la qual s’estableixen ajudes socials a les

persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites

que hagin desenvolupat l’hepatitis C com a conseqüència

d’haver rebut un tractament amb concentrats de factors de

coagulació en l’àmbit sanitari públic de les Illes Balears, i,

de conformitat amb l'article 145 del Reglament de la

cambra, solAlicitar a la Mesa del Parlament que en proposi

al Ple la tramitació directa i en lectura única si ho creu

convenient.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes

Balears que el projecte de llei esmentat es tramiti pel

procediment d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article

100 del Reglament de la cambra, per tal que els afectats

puguin rebre les ajudes al més aviat possible d'acord amb

les raons que consten en la part expositiva d'aquest Acord."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 22 de juliol de 2016.

La secretària del Consell de Govern.

Vistiplau, la presidenta.

A)

PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL

S’ESTABLEIXEN AJUDES SOCIALS A LES

PERSONES AMB HEMOFÍLIA O ALTRES

COAGULOPATIES CONGÈNITES QUE HAGIN

DESENVOLUPAT L’HEPATITIS C COM A

CONSEQÜÈNCIA D’HAVER REBUT UN

TRACTAMENT AMB CONCENTRATS DE FACTORS

DE COAGULACIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI PÚBLIC

DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Justificació i objectius de la llei

El virus de l’hepatitis C (VHC) es va identificar i descriure

a mitjan 1989, però fins a l’any 1990 no es va disposar dels

mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través

de la sang i de productes hemoderivats, en forma d’un test de

detecció d’anticossos del VHC, que es va començar a aplicar

amb caràcter obligatori en totes les unitats de sang o plasma

extretes en els bancs de sang, d’acord amb el que disposa

l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 3 d’octubre de

1990.

Per tant, en aquestes circumstàncies, les persones afectades

per hemofília o altres coagulopaties congènites varen estar

exposades al risc de contreure l’hepatitis C com a conseqüència

dels tractaments periòdics que havien de rebre amb concentrats

de factors de coagulació.

A causa d’aquesta situació, hi ha un determinat nombre de

persones que pertanyen a aquest colAlectiu que es varen

contagiar i varen desenvolupar la malaltia de l’hepatitis C com

a conseqüència de tractaments rebuts en el sistema sanitari

públic, en un moment en què l’estat de la ciència no permetia

disposar de mesures oportunes per prevenir aquesta

transmissió.

En resposta a aquesta situació, l’article 80 de la Llei

55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals,

administratives i de l’ordre social, va disposar que aquestes

persones tindrien dret a una ajuda social, per a la qual cosa va

encomanar al Govern estatal l’elaboració del cens de persones

afectades corresponent, així com la preparació d’un projecte de

llei en el qual s’establissin les condicions i la quantia de l’ajuda

a què podrien accedir les persones incloses en aquest cens.

Per a la formació i l’elaboració d’aquest cens es va crear

una comissió gestora, regulada mitjançant l’Ordre del Ministeri

de Sanitat i Consum de 21 de març de 2000, en la qual es varen

integrar representants dels afectats, de les comunitats

autònomes i de l’Administració General de l’Estat, així com

especialistes en la matèria. Amb caràcter previ, i en

desplegament del que estableix l’article 80.2 de la Llei

55/1999, mitjançant l’Ordre de 18 de gener de 2000 es va

constituir el comitè tècnic que havia de determinar els criteris

mèdics per incloure els possibles afectats en el cens esmentat.

A més, per l’Ordre de 25 de maig de 2000 es varen crear i

es varen regular dos fitxers amb dades de caràcter personal,

gestionats pel Ministeri de Sanitat i Consum, que es referien al
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cens provisional i al cens definitiu de persones afectades, amb

la qual cosa se’n va garantir la confidencialitat deguda, tal com

estableix l’article 80.1 de la llei esmentada, d’acord amb

l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,

de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, i en

compliment d’aquesta llei, es va comunicar a les persones

interessades l’existència d’aquests fitxers i se’ls facilità la

informació necessària perquè poguessin fer efectiu l’exercici

dels drets d’accés, de rectificació, de cancelAlació i d’oposició.

El cens definitiu de persones amb hemofília i altres

coagulopaties congènites que han desenvolupat l’hepatitis C

com a conseqüència d’haver rebut un tractament amb

concentrats de factors de coagulació en el sistema sanitari

públic va ser aprovat el 21 de novembre de 2000 per la

comissió gestora. No obstant això, aquest cens s’ha actualitzat

successivament.

En la sessió de 15 de juliol de 2015, la Comissió

d’Avaluació d’ajudes socials a persones amb hemofília o una

altra coagulopatia congènita afectades per VHC com a

conseqüència d’actuacions en el sistema sanitari públic,

dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,

va elaborar una llista de persones censades actualitzada a

l’empara del Reial decret 377/2003, de 28 de març, modificat

pel Reial decret 477/2006, de 21 d’abril.

En compliment del que disposa l’article 80.4 de la Llei

55/1999, la Llei 14/2002, de 5 de juny, va regular les

condicions i la quantia de les ajudes socials, de caràcter estatal,

a les quals poden accedir les persones incloses en el cens

definitiu.

Diverses comunitats autònomes han aprovat ajudes socials

complementàries a les de l’Administració de l’Estat per un

import aproximat de dotze mil euros, o preparen els instruments

normatius necessaris per a això ja que, de conformitat amb el

que disposa l’article 2.4 d de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions, no tenen caràcter de

subvencions les prestacions a favor de les persones afectades

per la síndrome tòxica i les ajudes socials a les persones amb

hemofília i altres coagulopaties congènites que hagin

desenvolupat l’hepatitis C que regula la Llei 14/2002, de 5 de

juliol.

Per raons d’equitat, la comunitat autònoma de les Illes

Balears reconeix mitjançant aquesta Llei una ajuda social a les

persones afectades en l’àmbit del sistema sanitari públic de les

Illes Balears per un import semblant al que reconeixen altres

comunitats autònomes, de manera que es garanteix el mateix

tracte als seus ciutadans.

II

Estructura de la llei

La llei consta d’un preàmbul, sis articles i dues disposicions

finals.

L’article 1 determina l’objecte de la llei, que és regular una

ajuda social complementària a la que atorga l’Administració

General de l’Estat adreçada a les persones afectades

d’hemofília o altres coagulopaties congènites, contaminades

per virus de l’hepatitis C (VHC) com a conseqüència d’haver

rebut tractaments amb concentrats de factors de coagulació en

l’àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears, alhora

que determina la quantia de l’ajuda, que és igual a la que

atorguen altres comunitats autònomes.

L’article 2 regula la titularitat del dret, incloent-hi els casos

de mort de la persona beneficiària directa.

Els requisits per obtenir l’ajuda es regulen en l’article 3,

mentre que l’article 4 en regula el pagament fraccionat per

raons pressupostàries. Al procediment de concessió i a la

possible revocació de l’ajuda i al seu règim sancionador, s’hi

dediquen els articles següents.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té competència

en la matèria que regula la llei d’acord amb el que disposa

l’Estatut d’Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de

28 de febrer, que, en l’article 30.15 i 30.48, li atorga

competència exclusiva en matèria d’organització, funcionament

i control dels centres sanitaris públics i dels serveis de salut,

així com en matèria d’acció i benestar social, i l’article 31.4 li

atorga competència de desplegament legislatiu i execució en

matèria de sanitat i salut.

Article 1

Objecte de la llei

1. L’objecte d’aquesta llei és regular una ajuda social

complementària a la que atorga l’Administració General de

l’Estat adreçada a les persones afectades d’hemofília o altres

coagulopaties congènites contagiades pel virus de l’hepatitis C

(VHC) com a conseqüència d’haver rebut tractaments amb

concentrats de factors de coagulació en l’àmbit del sistema

sanitari públic de les Illes Balears.

2. Les persones beneficiàries han de percebre una ajuda per un

import de 12.020,24 euros, per una sola vegada, a preu fet, sens

perjudici que l’abonament es pugui fer de manera fraccionada.

3. Aquesta ajuda no té naturalesa de subvenció.

4. Aquestes ajudes són compatibles i complementàries amb les

que pugui atorgar o haver atorgat l’Administració de l’Estat a

l’empara de la Llei 14/2002, de 5 de juny, per la qual

s’estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o

altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat

l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut un tractament

amb concentrats de factors de coagulació en l’àmbit del sistema

sanitari públic, i altres normes tributàries.

5. Aquestes ajudes no són compatibles amb altres que hagi

pogut obtenir la persona beneficiària pel mateix concepte en

una altra comunitat autònoma.

Article 2

Titularitat del dret

1. Són beneficiàries dels ajuts les persones hemofíliques o amb

altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat

l’hepatitis C (VHC) com a conseqüència d’haver rebut

tractaments amb concentrats de factors de coagulació en

l’àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears, que

estiguin incloses en el cens definitiu que preveu l’article 80 de

la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals,

administratives i de l’ordre social, i que resideixen a les Illes
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Balears o que, als efectes del que preveu l’apartat següent,

residien a les Illes Balears en la data de la seva mort; tot això,

sens perjudici del que preveu l’article 3.2.

2. En el cas de mort de les persones a què fa referència l’apartat

anterior, poden percebre l’ajuda social els fills i/o filles menors

d’edat i les persones grans incapacitades, per parts iguals, o, si

no n’hi ha, el o la cònjuge no separat legalment o la persona

que hi estava unida per una relació d’afectivitat anàloga i que

va conviure amb la persona morta de manera permanent durant,

almenys, els dos anys anteriors al moment de la mort, o, si no

n’hi ha, els pares de les persones mortes.

Article 3

Requisits per obtenir l’ajuda

1. Els requisits per obtenir l’ajuda són els següents:

a) Patir hemofília o una altra coagulopatia congènita i haver

desenvolupat l’hepatitis C (VHC) com a conseqüència d’haver

rebut tractaments amb concentrats de factors de coagulació en

l’àmbit del sistema sanitari públic de la comunitat autònoma de

les Illes Balears.

b) Estar inclòs en el cens definitiu que preveu l’article 80 de

la Llei 55/1999, de 29 de desembre, com a persona afectada en

l’àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

c) Estar empadronat en un municipi de la comunitat

autònoma de les Illes Balears en data 1 de gener de l’any en

què s’aprova aquesta llei.

d) No haver percebut una ajuda pel mateix concepte en

aquesta comunitat autònoma ni en una altra, sens perjudici del

que disposa l’article 1.4.

e) Haver renunciat, amb caràcter previ, a l’exercici de tota

mena de reclamacions per contagi del virus de l’hepatitis C

contra qualsevol de les administracions públiques sanitàries i

centres sanitaris vinculats al Sistema Nacional de Salut o el

personal respectiu.

f) No haver obtingut una sentència condemnatòria contra

qualsevol de les administracions públiques sanitàries i centres

sanitaris vinculats al Sistema Nacional de Salut o contra el seu

personal, per contagi del virus de l’hepatitis C.

g) No haver estat condemnat mitjançant una sentència

ferma, ni haver estat sancionat mitjançant una resolució ferma

a la pèrdua de la possibilitat d’obtenir ajuts públics, ni incórrer

en cap prohibició legal d’inhabilitació per a això.

h) Estar al corrent del compliment de les obligacions

tributàries amb l’Estat, amb l’Administració de la comunitat

autònoma de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.

2. Si en el moment de presentar la solAlicitud no està

empadronada a les Illes Balears però figura en el cens definitiu

com a persona afectada en l’àmbit del sistema sanitari públic de

les Illes Balears, es pot exceptuar el requisit de

l’empadronament. No obstant això, la persona afectada no pot

haver cobrat una ajuda d’aquest tipus en cap comunitat

autònoma i ha de complir la resta dels requisits.

Article 4

Pagament de les ajudes

L’ajuda que regula aquesta llei s’ha de pagar en un màxim

de tres exercicis pressupostaris.

Article 5

Procediment per al pagament de les ajudes

La tramitació, la resolució i el pagament de les ajudes

correspon a la Secretaria General de la Conselleria de Salut de

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

amb la convocatòria pública prèvia. En els procediments en què

no recaigui una resolució dins del termini de sis mesos des de

la publicació de la convocatòria, s’han d’entendre desestimades

les solAlicituds.

Article 6

Pèrdua de l’ajuda i règim sancionador

1. L’obtenció de l’ajuda sense que es compleixin les condicions

requerides per a això donarà lloc a la revocació d’aquesta i, si

escau, al reintegrament de les quantitats percebudes amb

l’exigència dels interessos corresponents.

2. Constitueix una infracció administrativa l’obtenció de l’ajuda

falsejant les condicions que es requereixen per concedir-la o

ocultant les que l’haguessin impedida.

3. Per la comissió d’aquesta infracció s’han d’imposar les

sancions acumulatives següents:

a) Multa del doble de les quantitats percebudes

indegudament.

b) Pèrdua de la possibilitat d’obtenir ajuts o subvencions de

l’Administració de la comunitat autònoma o de les entitats que

formen part del seu sector públic durant el termini de tres anys.

c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la

comunitat autònoma o les entitats que formen part del seu

sector públic durant el termini de tres anys.

4. Corresponen a la Secretaria General de la Conselleria de

Salut de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears la tramitació i la resolució dels procediments

sancionadors corresponents.

Disposició final primera

S’autoritza la Conselleria de Salut per dictar les

disposicions necessàries per desplegar aquesta llei.

Disposició final segona

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

el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 22 de juliol de 2016.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

La presidenta:

Francesca Lluch Armengol i Socias.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 6 de setembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 11212/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a recursos hídrics (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pel que fa a les àrees potencialment inundables, quin és

l'informe pendent de la Direcció General de Recursos Hídrics

que fa més temps que està pendent d'emetre?

Palma, a 27 de juliol de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

B)

RGE núm. 11213/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a recursos hídrics (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.

Pel que fa a les àrees potencialment inundables, quina és

l'autorització pendent de la Direcció General de Recursos

Hídrics que fa més temps que està pendent d'emetre?

Palma, a 27 de juliol de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

C)

RGE núm. 11214/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a recursos hídrics (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.

Quina és la mitjana de temps que es tarda a emetre els

informes i les autoritzacions que se solAliciten a la Direcció

General de Recursos Hídrics?

Palma, a 27 de juliol de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

D)

RGE núm. 11239/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i M artí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a alliberats sindicals.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En aquests moments, quants d'alliberats sindicals té cada

sindicat d'educació?

Palma, a 27 de juliol de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

E)

RGE núm. 11252/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a depuradores.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Es té previst fumigar les depuradores per mitigar la

proliferació de moscards?

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

F)

RGE núm. 11253/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a formadors ocupacionals (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quins acords ha arribat la Conselleria de Treball, Comerç

i Indústria amb l'Associació de Docents FOIB en relació amb

el curs vinent (2016/2017)?

Palma, a 28 de juliol de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.
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G)

RGE núm. 11254/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a formadors ocupacionals (II).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan es té previst que es creï la borsa de treball de

formadors ocupacionals?

Palma, a 28 de juliol de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

H)

RGE núm. 11255/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a formadors ocupacionals (III).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pot assegurar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

que els formadors ocupacionals acreditats tornaran a impartir

cursos a partir del mes d'octubre de 2016?

Palma, a 28 de juliol de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

I)

RGE núm. 11256/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a pàgina web de l'Agència de Turisme (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La pàgina web de l'Agència de Turisme no ha estat

accessible en algun moment entre el 20 i el 28 de juliol de

2016?

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

J)

RGE núm. 11257/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a pàgina web de l'Agència de 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.

Hi ha hagut dies sencers entre el 20 i el 28 de juliol de 2016

en què la pàgina web de l'Agència de Turisme no era

accessible?

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

K)

RGE núm. 11258/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Alaior.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Alaior.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

L)

RGE núm. 11259/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Alaró.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Alaró.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

M)

RGE núm. 11260/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Alcúdia.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Alcúdia.
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Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

N)

RGE núm. 11261/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Algaida.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Algaida.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

O)

RGE núm. 11262/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Andratx.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

P)

RGE núm. 11263/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Ariany.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Ariany.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

Q)

RGE núm. 11264/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Artà.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Artà.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

R)

RGE núm. 11265/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Banyalbufar.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Banyalbufar.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

S)

RGE núm. 11266/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Binissalem.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Binissalem.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

T)

RGE núm. 11267/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Búger.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Búger.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

U)

RGE núm. 11268/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Bunyola.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Bunyola.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

V)

RGE núm. 11269/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Calvià.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Calvià.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

W)

RGE núm. 11270/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Campanet.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Campanet.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

X)

RGE núm. 11271/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Campos.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Campos.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

Y)

RGE núm. 11272/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Capdepera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Capdepera.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

Z)

RGE núm. 11273/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Ciutadella 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 nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Ciutadella de Menorca.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.
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AA)

RGE núm. 11274/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Consell.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Consell.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AB)

RGE núm. 11275/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Costitx.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Costitx.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AC)

RGE núm. 11276/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Deià.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Deià.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AD)

RGE núm. 11277/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Eivissa.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AE)

RGE núm. 11278/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Es Castell.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Es Castell.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AF)

RGE núm. 11279/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Es Mercadal.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Es Mercadal.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AG)

RGE núm. 11280/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Es Migjorn Gran.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Es Migjorn Gran.
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Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AH)

RGE núm. 11281/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Escorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Escorca.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AI)

RGE núm. 11282/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Esporles.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Esporles.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AJ)

RGE núm. 11283/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Estellencs.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Estellencs.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AK)

RGE núm. 11284/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Felanitx.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Felanitx.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AL)

RGE núm. 11285/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Ferreries.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Ferreries.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AM)

RGE núm. 11286/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a 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 nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Formentera.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AN)

RGE núm. 11287/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Fornalutx.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Fornalutx.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AO)

RGE núm. 11288/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Inca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi d'Inca.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AP)

RGE núm. 11289/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Lloret de Vistalegre.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Lloret de Vistalegre.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AQ)

RGE núm. 11290/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Lloseta.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Lloseta.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AR)

RGE núm. 11291/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Llubí.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Llubí.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AS)

RGE núm. 11292/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Llucmajor.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Llucmajor.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AT)

RGE núm. 11293/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Manacor.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Manacor.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.
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AU)

RGE núm. 11294/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Mancor de la Vall.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Mancor de la Vall.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AV)

RGE núm. 11295/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Maó.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Maó.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AW)

RGE núm. 11296/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a M aria de la Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Maria de la Salut.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AX)

RGE núm. 11297/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Marratxí.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Marratxí.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AY)

RGE núm. 11298/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Montuïri.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Montuïri.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

AZ)

RGE núm. 11299/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Muro.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Muro.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BA)

RGE núm. 11300/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Palma 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 nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Palma de Mallorca.
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Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BB)

RGE núm. 11301/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Petra.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Petra.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BC)

RGE núm. 11302/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Pollença.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Pollença.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BD)

RGE núm. 11303/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Porreres.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Porreres.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BE)

RGE núm. 11304/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Puigpunyent.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Puigpunyent.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BF)

RGE núm. 11305/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sa Pobla.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sa Pobla.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BG)

RGE núm. 11306/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sant Antoni de Portmany.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sant Antoni de Portmany.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BH)

RGE núm. 11307/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sant Joan.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sant Joan.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BI)

RGE núm. 11308/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sant Joan de Labritja.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sant Joan de Labritja.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BJ)

RGE núm. 11309/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sant Josep de Sa Talaia.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BK)

RGE núm. 11310/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sant Llorenç des

Cardassar.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BL)

RGE núm. 11311/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sant Lluís.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sant Lluís.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BM)

RGE núm. 11312/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Santa Eugènia.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Santa Eugènia.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BN)

RGE núm. 11313/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Santa Eulàlia des Riu.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Santa Eulàlia des Riu.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.
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BO)

RGE núm. 11314/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Santa Margalida.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Santa Margalida.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BP)

RGE núm. 11315/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Santa Maria del Camí.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Santa Maria del Camí.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BQ)

RGE núm. 11316/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Santanyí.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Santanyí.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BR)

RGE núm. 11317/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Selva.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Selva.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BS)

RGE núm. 11318/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sencelles.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sencelles.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BT)

RGE núm. 11319/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Ses Salines.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Ses Salines.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BU)

RGE núm. 11320/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sineu.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sineu.
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Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BV)

RGE núm. 11321/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Sóller.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Sóller.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BW)

RGE núm. 11322/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Son Servera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Son Servera.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BX)

RGE núm. 11323/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Valldemossa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Valldemossa.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BY)

RGE núm. 11324/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

habitatges de protecció oficial a Vilafranca de Bonany.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'habitatges de protecció oficial adaptats

per a persones amb mobilitat reduïda de què disposa l'IBAVI,

en règim de lloguer, al municipi de Vilafranca de Bonany.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

BZ)

RGE núm. 11380/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari M ixt, relativa a

colAlaboracions al Museu de Mallorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones actualment colAlaboren o presten serveis

al Museu de Mallorca i perceben alguna retribució sense ser

funcionaris de carrera ni de l'Associació d'Amics del Museu?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CA)

RGE núm. 11381/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

colAlaboracions al Museu de Mallorca 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.

Quantes persones han colAlaborat o prestat serveis al Museu

de Mallorca amb la percepció d'alguna retribució sense ser

funcionaris de carrera ni de l'Associació d'Amics del Museu

durant el 2016?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.
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CB)

RGE núm. 11382/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

colAlaboracions al Museu de Mallorca 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.

Quantes persones han colAlaborat o prestat serveis al Museu

de Mallorca amb la percepció d'alguna retribució sense ser

funcionaris de carrera ni de l'Associació d'Amics del Museu

durant el 2015?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CC)

RGE núm. 11383/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari M ixt, relativa a

colAlaboracions al Museu de Mallorca 4.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han colAlaborat o prestat serveis al Museu

de Mallorca amb la percepció d'alguna retribució sense ser

funcionaris de carrera ni de l'Associació d'Amics del Museu

durant el 2014?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CD)

RGE núm. 11384/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

colAlaboracions al Museu de Mallorca 5.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han colAlaborat o prestat serveis al Museu

de Mallorca amb la percepció d'alguna retribució sense ser

funcionaris de carrera ni de l'Associació d'Amics del Museu

durant el 2013?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CE)

RGE núm. 11385/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari M ixt, relativa a

colAlaboracions al Museu de Mallorca 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.

Quantes persones han colAlaborat o prestat serveis al Museu

de Mallorca amb la percepció d'alguna retribució sense ser

funcionaris de carrera ni de l'Associació d'Amics del Museu

durant el 2012?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CF)

RGE núm. 11397/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a granges

intensives a Mallorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes granges intensives de ramaderia porcina, ovina i/o

bovina hi ha a l'illa de Mallorca en l'actualitat?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CG)

RGE núm. 11398/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a granges

intensives 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes granges intensives de ramaderia porcina, ovina i/o

bovina hi ha a l'illa de Menorca en l'actualitat?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CH)

RGE núm. 11399/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a granges

intensives a Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes granges intensives de ramaderia porcina, ovina i/o

bovina hi ha a l'illa d'Eivissa en l'actualitat?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CI)

RGE núm. 11400/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a granges

intensives a Formentera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes granges intensives de ramaderia porcina, ovina i/o

bovina hi ha a l'illa de Formentera en l'actualitat?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CJ)

RGE núm. 11402/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari M ixt, relativa a llançadores

d'Es Trenc.

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 l'afluència de gent i el nombre d'autobusos, la

freqüència i el cost diari dels autobusos-llançadora que s'han

implementat a la zona de Sa Ràpita, Ses Covetes i Es Trenc per

dur els usuaris d'aquestes platges?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CK)

RGE núm. 11403/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a jornades

esportives familiars.

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 cost per a l'administració per persona de les

jornades esportives familiars? Quantes edicions s'han realitzat

des de 2012 fins a l'actualitat? Quina assistència han tengut?

Quina publicitat en mitjans se'ls ha donat?

Palma, a 1 d'agost de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

CL)

RGE núm. 11431/16, del diputat Vicenç Thomàs i

M ulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

voluntats anticipades a les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de voluntats anticipades registrades des de 2007 a

2015, desglossat per anys, a les Illes Balears.

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

CM)

RGE núm. 11432/16, del diputat Vicenç Thomàs i

Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

voluntats anticipades a 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.

Nombre de voluntats anticipades registrades des de 2007 a

2015, desglossat per anys, a Mallorca.

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

CN)

RGE núm. 11433/16, del diputat Vicenç Thomàs i

Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

voluntats anticipades a Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de voluntats anticipades registrades des de 2007 a

2015, desglossat per anys, a Menorca.

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.
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CO)

RGE núm. 11434/16, del diputat Vicenç Thomàs i

Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

voluntats anticipades a Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de voluntats anticipades registrades des de 2007 a

2015, desglossat per anys, a Eivissa.

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

CP)

RGE núm. 11435/16, del diputat Vicenç Thomàs i

Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

voluntats anticipades a 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.

Nombre de voluntats anticipades registrades des de 2007 a

2015, desglossat per anys, a Formentera.

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

CQ)

RGE núm. 11436/16, del diputat Vicenç Thomàs i

Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs on

fer declaració de voluntats anticipades a cada illa de les

Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quants de llocs de l'administració autonòmica pot fer-se

una declaració de voluntats anticipades a cada illa de les

Balears?

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

CR)

RGE núm. 11437/16, del diputat Vicenç Thomàs i

Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni

del fons de béns decomissats per a programes de prevenció

i tractament de les drogodependències.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Assignació econòmica del conveni del fons de béns

decomissats per a programes de prevenció i tractament de les

drogodependències signat entre el Govern de les Illes Balears

i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, desglossat

anualment des de 2007 a 2016.

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Vicenç Thomàs i Mulet.

CS)

RGE núm. 11441/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quina classificació urbanística té el sòl denominat "Sa

Caseta dels Capellans" del terme municipal de Muro

(Mallorca)? S'hi pot construir?

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

CT)

RGE núm. 11442/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (II).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Estan adequades a l'ordenació territorial les construccions

situades a la zona denominada "Sa Caseta dels Capellans" del

terme municipal de Muro (Mallorca)?

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

CU)

RGE núm. 11443/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (III).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.
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Ha instat el Govern de les Illes Balears alguna actuació

d'inspecció i/o sanció en matèria d'ordenació del territori a la

zona denominada "Sa Caseta dels Capellans" del terme

municipal de Muro (Mallorca)?

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

CV)

RGE núm. 11444/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (IV).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Pensa dur a terme algun tipus d'actuació en matèria

d'ordenació territorial el Govern de les Illes Balears a la zona

"Sa Caseta dels Capellans" del terme municipal de Muro

(Mallorca)?

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

CW)

RGE núm. 11445/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (V).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Ha interposat alguna denúncia, pena o administrativa, el

Govern de les Illes Balears per les infraccions urbanístiques

que s'hagin pogut cometre a la zona denominada "Sa Caseta

dels Capellans" del terme municipal de Muro (Mallorca)?

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

CX)

RGE núm. 11446/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (VI).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Ha dut alguna actuació en matèria d'inspecció i/o sanció a

la zona denominada "Sa Caseta dels Capellans" del terme

municipal de Muro (Mallorca)?

Palma, a 3 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

CY)

RGE núm. 11447/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (VII).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quin impacte mediambiental provoquen les construccions

existents a la zona denominada "Sa Caseta dels Capellans" del

terme municipal de Muro (Mallorca)?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

CZ)

RGE núm. 11448/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (VIII).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Pensa dur a terme algun tipus d'inspecció mediambiental a

la zona denominada "Sa Caseta dels Capellans" del terme

municipal de Muro (Mallorca)?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DA)

RGE núm. 11449/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (IX).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

S'ajusta a la legalitat mediambiental que l'Ajuntament de

Muro reguli mitjançant seguretat privada un sistema

d'aparcament a la zona "Sa Caseta dels Capellans" del terme

municipal de Muro (Mallorca)?
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Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DB)

RGE núm. 11450/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Sa Caseta dels Capellans de Muro (X).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

S'ha presentat algun tipus de denúncia penal per delicte

mediambiental per les actuacions dutes a terme a la zona "Sa

Caseta dels Capellans" del terme municipal de Muro

(Mallorca)?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DC)

RGE núm. 11451/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a delictes contra el medi ambient.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

Quantes denúncies per delicte penal contra el medi ambient

s'han interposat des del Govern de les Illes Balears en els anys

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DD)

RGE núm. 11452/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a agents de medi ambient.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

De quants d'agents de medi ambient disposa el Govern de

les Illes Balears distribuïts per illes?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DE)

RGE núm. 11453/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a sancions medi ambient.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines sancions s'han interposat per part del Govern de les

Illes Balears per infraccions administratives en matèria de medi

ambient en els anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DF)

RGE núm. 11454/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a impacte del turisme de creuers sobre el medi ambient.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes  Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'ha realitzat algun tipus d'estudi sobre l'impacte sobre el

medi ambient dels creuers turístics que arriben a les Illes

Balears?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DG)

RGE núm. 11455/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a creuers (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de

Recerca, Innovació i Turisme la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quants de creuers turístics han arribat a les Illes Balears els

anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015 i 2016?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DH)

RGE núm. 11456/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a creuers (II).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de

Recerca, Innovació i Turisme la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin benefici net anual genera el turisme de creuers a cada

una de les Illes?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DI)

RGE núm. 11457/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a creuers (III).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de

Recerca, Innovació i Turisme la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quants de turistes de creuers han arribat a cada una de les

Illes els anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015 i 2016?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DJ)

RGE núm. 11458/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a Inspecció de Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de

Recerca, Innovació i Turisme la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quants d'inspectors de turisme hi ha assignats a cada una de

les Illes?

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

DK)

RGE núm. 11547/16 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 11560/16), del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari M ixt, relativa a director d'informatius

d'IB3.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com és que a la resolució per la qual es convoca el lloc de

feina de director d'Informatius de l'Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears, publicada al BOIB de 20 d'agost de 2016,

no es demana cap acreditació de coneixements de llengua

catalana com a requisit?

Palma, a 22 d'agost de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

DL)

RGE núm. 11601/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions de Sanitat, Educació, Serveis

Socials i Resta.

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

Reglament del Parlament 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, amb el desglossament

corresponent a "Sanitat", "Educació", "Serveis Socials" i

"Resta"?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DM)

RGE núm. 11602/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig 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 les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

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 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DN)

RGE núm. 11603/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 a ABAQUA.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència

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

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DO)

RGE núm. 11604/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 a l'ATB.

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Agència de Turisme

de les Illes Balears (ATB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DP)

RGE núm. 11605/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 a l'ATIB.

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Agència Tributària

de les Illes Balears (ATIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DQ)

RGE núm. 11606/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 a l'AQUIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de

Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DR)

RGE núm. 11607/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 al Consorci per al desenvolupament

d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al

territori de l'entitat local menor de Palmanyola.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per al

desenvolupament d'actuacions de millora i construcció

d'infraestructures al territori de l'entitat menor de Palmanyola?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DS)

RGE núm. 11608/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 al Consorci per al Foment

d'Infraestructures Universitàries (COFIU).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per al

Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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DT)

RGE núm. 11609/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 al Consorci per a la M úsica de les Illes

Balears "Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de

Palma".

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per a la

Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes

Balears Ciutat de Palma"?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DU)

RGE núm. 11610/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 al Consorci per a la protecció i acollida de

disminuïts psíquics profunds de Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per a la

protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DV)

RGE núm. 11611/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'entitat Centre Balears Europa (CBE).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Centre

Balears Europa (CBE)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DW)

RGE núm. 11612/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i

Assistencials de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci de Recursos

Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DX)

RGE núm. 11613/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 del Consorci d'Aigües de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci d'Aigües de

les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DY)

RGE núm. 11614/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 del Consorci d'Infraestructures de les Illes

Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016
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computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci

d'Infraestructures de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

DZ)

RGE núm. 11615/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 del Consorci per a la Recuperació de la

Fauna de les Illes Balears (COFIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per a la

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

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EA)

RGE núm. 11616/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 del Consorci de Transports de Mallorca

(CTM).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci de

Transports de Mallorca (CTM)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EB)

RGE núm. 11617/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EC)

RGE núm. 11618/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Escola Balear de l'Administració

Pública (EBAP).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Escola Balear

d'Administració Pública (EBAP)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

ED)

RGE núm. 11619/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

(EHIB).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Escola d'Hoteleria de

les Illes Balears (EHIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.



2768 BOPIB núm. 59 - 9 de setembre de 2016

EE)

RGE núm. 11620/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Fundació d'atenció i suport a la

dependència i promoció de l'autonomia personal de les Illes

Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació d'atenció

i suport a la dependència i promoció de l'autonomia personal de

les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EF)

RGE núm. 11621/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Fundació per a l'Escola Superior

d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació per a

l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

(ESADIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EG)

RGE núm. 11622/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Fundació per al Conservatori

Superior de M úsica i Dansa de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació per al

Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EH)

RGE núm. 11623/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 del Fons de Garantia Agrària i Pesquera

de les Illes Balears (FOGAIBA).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Fons de Garantia

Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EI)

RGE núm. 11624/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Fundació Balear d'Innovació i

Tecnologia (Fundació BIT).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Balear

d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EJ)

RGE núm. 11625/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Fundació Banc de Sang i Teixits de

les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Banc de

Sang i Teixits de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EK)

RGE núm. 11626/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Fundació d'Investigació Sanitària de

les Illes Balears Ramon Llull.

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació

d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EL)

RGE núm. 11627/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Fundació Institut Socioeducatiu

S'Estel.

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Institut

Socioeducatiu S'Estel?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EM)

RGE núm. 11628/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Fundació per a l'Esport Balear.

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació per a

l'Esport Balear?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EN)

RGE núm. 11629/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Fundació Robert Graves.

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Robert

Graves?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EO)

RGE núm. 11630/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Gestió d'Emergències de les Illes

Balears, SAU (GEIBSAU).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Gestió

d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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EP)

RGE núm. 11631/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Institut Balear d'Infraestructures i

Serveis Educatius i Culturals (IBISEC).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear

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

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EQ)

RGE núm. 11632/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Institut Balear de la Natura

(IBANAT).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de la

Natura (IBANAT)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

ER)

RGE núm. 11633/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Institut Balear de la Dona (IB-Dona).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de la

Dona (IB-Dona)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

ES)

RGE núm. 11634/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Institut Balear de la Joventut (IB-

Jove).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de la

Joventut (IB-Jove)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

ET)

RGE núm. 11635/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de

l'Habitatge (IBAVI)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EU)

RGE núm. 11636/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Institut d'Estadística de les Illes

Balears (IBESTAT).

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

Reglament del Parlament 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 2016
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computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut d'Estadística

de les Illes Balears (IBESTAT)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EV)

RGE núm. 11637/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut d'Estudis

Baleàrics (IEB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EW)

RGE núm. 11638/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de l'Institut d'Innovació Empresarial de les

Illes Balears (IDI).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut d'Innovació

Empresarial de les Illes Balears (IDI)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EX)

RGE núm. 11639/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de Multimèdia de les Illes Balears, SAU.

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Multimèdia de les

Illes Balears, SAU?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EY)

RGE núm. 11640/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de Ràdio de les Illes Balears, SAU.

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Ràdio de les Illes

Balears, SAU?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

EZ)

RGE núm. 11641/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Serveis Ferroviaris de

Mallorca (SFM)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FA)

RGE núm. 11642/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

(SOIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Servei d'Ocupació de

les Illes Balears (SOIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FB)

RGE núm. 11643/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de Serveis de Millora Agrària, SA

(SEMILLA, SA).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Serveis de Millora

Agrària, SA (SEMILLA, SA)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FC)

RGE núm. 11644/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-

salut).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de maig de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Servei de Salut de les

Illes Balears (Ib-salut)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FD)

RGE núm. 11645/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de Televisió de les Illes Balears, SAU.

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Televisió de les Illes

Balears, SAU?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FE)

RGE núm. 11646/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de maig de 2016 de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

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

Reglament del Parlament 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 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Universitat de les

Illes Balears (UIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FF)

RGE núm. 11647/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular de Mallorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 maig de 2016?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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FG)

RGE núm. 11648/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular de Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 maig de 2016?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FH)

RGE núm. 11649/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular d'Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 maig de 2016?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FI)

RGE núm. 11650/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular de Formentera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 maig de 2016?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FJ)

RGE núm. 11651/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern als

ajuntaments de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 als diferents ajuntaments de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, especificat

ajuntament per ajuntament, a dia 1 de maig de 2016?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FK)

RGE núm. 11652/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions de Sanitat, Educació, Serveis

Socials i Resta.

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

Reglament del Parlament 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 juny de 2016, amb el desglossament

corresponent a "Sanitat", "Educació", "Serveis Socials" i

"Resta"?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FL)

RGE núm. 11653/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

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 les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

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 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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FM)

RGE núm. 11654/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 a ABAQUA.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència

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

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FN)

RGE núm. 11655/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 a l'ATB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Agència de  Turisme

de les Illes Balears (ATB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FO)

RGE núm. 11656/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 a l'ATIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Agència Tributària

de les Illes Balears (ATIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FP)

RGE núm. 11657/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 a l'AQUIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de

Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FQ)

RGE núm. 11658/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 al Consorci per al desenvolupament

d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al

territori de l'entitat local menor de Palmanyola.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per al

desenvolupament d'actuacions de millora i construcció

d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de

Palmanyola?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FR)

RGE núm. 11659/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 al Consorci per al Foment

d'Infraestructures Universitàries (COFIU).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per al

Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FS)

RGE núm. 11660/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 al Consorci per a la M úsica de les Illes

Balears "Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de

Palma".

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per a la

Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes

Balears Ciutat de Palma"?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FT)

RGE núm. 11661/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 al Consorci per a la protecció i acollida de

disminuïts psíquics profunds de Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per a la

protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FU)

RGE núm. 11662/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 a l'entitat Centre Balears Europa (CBE).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Centre

Balears Europa (CBE)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FV)

RGE núm. 11663/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i

Assistencials de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci de Recursos

Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FW)

RGE núm. 11664/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 del Consorci d'Aigües de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci d'Aigües de

les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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FX)

RGE núm. 11665/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 del Consorci d'Infraestructures de les Illes

Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci

d'Infraestructures de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FY)

RGE núm. 11666/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 del Consorci per a la Recuperació de la

Fauna de les Illes Balears (COFIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per a la

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

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

FZ)

RGE núm. 11667/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 del Consorci de Transports de Mallorca

(CTM).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci de

Transports de Mallorca (CTM)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GA)

RGE núm. 11668/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GB)

RGE núm. 11669/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Escola Balear d'Administració Pública

(EBAP).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Escola Balear

d'Administració Pública (EBAP)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GC)

RGE núm. 11670/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

(EHIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Escola d'Hoteleria de

les Illes Balears (EHIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GD)

RGE núm. 11671/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Fundació d'atenció i suport a la

dependència i de promoció de l'autonomia personal de les

Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació d'atenció

i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal

de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GE)

RGE núm. 11672/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Fundació per a l'Escola Superior

d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació per a

l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

(ESADIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GF)

RGE núm. 11673/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Fundació per al Conservatori

Superior de M úsica i Dansa de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació per al

Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GG)

RGE núm. 11674/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 del Fons de Garantia Agrària i Pesquera

de les Illes Balears (FOGAIBA).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Fons de Garantia

Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GH)

RGE núm. 11675/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Fundació Balear d'Innovació i

Tecnologia (Fundació BIT).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Balear

d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)?
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Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GI)

RGE núm. 11676/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Fundació Banc de Sang i Teixits de

les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Banc de

Sang i Teixits de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GJ)

RGE núm. 11677/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Fundació d'Investigació Sanitària de

les Illes Balears Ramon Llull.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació

d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GK)

RGE núm. 11678/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Fundació Institut Socioeducatiu

S'Estel.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Institut

Socioeducatiu S'Estel?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GL)

RGE núm. 11679/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Fundació per a l'Esport Balear.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació per a

l'Esport Balear?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GM)

RGE núm. 11680/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Fundació Robert Graves.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Robert

Graves?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GN)

RGE núm. 11681/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Gestió d'Emergències de les Illes

Balears, SAU (GEIBSAU).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Gestió d'Emergències

de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GO)

RGE núm. 11682/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Institut Balear d'Infraestructures i

Serveis Educatius i Culturals (IBISEC).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear

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

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GP)

RGE núm. 11683/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Institut Balear de la Natura

(IBANAT).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de la

Natura (IBANAT)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GQ)

RGE núm. 11684/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Institut Balear de la Dona (IB-Dona).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de la

Dona (IB-Dona)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GR)

RGE núm. 11685/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Institut Balear de la Joventut (IB-

Jove).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de la

Joventut (IB-Jove)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GS)

RGE núm. 11686/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de

l'Habitatge (IBAVI)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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GT)

RGE núm. 11687/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Institut Balear d'Estadística de les Illes

Balears (IBESTAT).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear

d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GU)

RGE núm. 11688/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut d'Estudis

Baleàrics (IEB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GV)

RGE núm. 11689/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de l'Institut d'Innovació Empresarial de les

Illes Balears (IDI).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut d'Innovació

Empresarial de les Illes Balears (IDI)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GW)

RGE núm. 11690/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de Multimèdia de les Illes Balears, SAU.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Multimèdia de les

Illes Balears, SAU?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GX)

RGE núm. 11691/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de Ràdio de les Illes Balears, SAU.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Ràdio de les Illes

Balears, SAU?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GY)

RGE núm. 11692/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat en el RD 635/2014 de Serveis Ferroviaris de

Mallorca (SFM)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

GZ)

RGE núm. 11693/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

(SOIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Servei d'Ocupació de

les Illes Balears (SOIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HA)

RGE núm. 11694/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de Serveis de Millora Agrària, SA

(SEMILLA, SA).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Serveis de Millora

Agrària, SA (SEMILLA, SA)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HB)

RGE núm. 11695/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-

salut).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Servei de Salut de les

Illes Balears (Ib-salut)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HC)

RGE núm. 11696/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de Televisió de les Illes Balears, SAU.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Televisió de les Illes

Balears, SAU?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HD)

RGE núm. 11697/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 30

de juny de 2016 de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Universitat de les

Illes Balears (UIB)?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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HE)

RGE núm. 11698/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular de Mallorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HF)

RGE núm. 11699/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular de Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HG)

RGE núm. 11700/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular d'Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HH)

RGE núm. 11701/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular de Formentera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HI)

RGE núm. 11702/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern als

ajuntaments de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 als diferents ajuntaments de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, especificat

ajuntament per ajuntament, a dia 1 de juny de 2016?

Palma, a 29 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HJ)

RGE núm. 11703/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions de Sanitat, Educació, Serveis

Socials i Resta.

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

Reglament del Parlament 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 juliol de 2016, amb el desglossament

corresponent a "Sanitat", "Educació", "Serveis Socials" i

"Resta"?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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HK)

RGE núm. 11704/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol 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 les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

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 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HL)

RGE núm. 11705/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 a ABAQUA.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència

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

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HM)

RGE núm. 11706/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 a l'ATB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Agència de  Turisme

de les Illes Balears (ATB)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HN)

RGE núm. 11707/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 a l'ATIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Agència Tributària

de les Illes Balears (ATIB)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HO)

RGE núm. 11708/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 a l'AQUIB.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Agència de

Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HP)

RGE núm. 11709/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 al Consorci per al desenvolupament

d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al

territori de l'entitat local menor de Palmanyola.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per al

desenvolupament d'actuacions de millora i construcció

d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de

Palmanyola?
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Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HQ)

RGE núm. 11710/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 al Consorci per al Foment

d'Infraestructures Universitàries (COFIU).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per al

Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HR)

RGE núm. 11711/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 al Consorci per a la Música de les Illes

Balears "Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de

Palma".

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per a la

Música de les Illes Balears "Orquestra Simfònica de les Illes

Balears Ciutat de Palma"?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HS)

RGE núm. 11712/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 al Consorci per a la protecció i acollida de

disminuïts psíquics profunds de Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per a la

protecció i acollida de disminuïts psíquics profunds de Balears?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HT)

RGE núm. 11713/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 a l'entitat Centre Balears Europa (CBE).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'entitat Centre

Balears Europa (CBE)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HU)

RGE núm. 11714/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 del Consorci de Recursos Sociosanitaris i

Assistencials de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci de Recursos

Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HV)

RGE núm. 11715/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 del Consorci d'Aigües de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci d'Aigües de

les Illes Balears?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HW)

RGE núm. 11716/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 del Consorci d'Infraestructures de les Illes

Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci

d'Infraestructures de les Illes Balears?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HX)

RGE núm. 11717/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 del Consorci per a la Recuperació de la

Fauna de les Illes Balears (COFIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci per a la

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

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HY)

RGE núm. 11718/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 del Consorci de Transports de Mallorca

(CTM).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Consorci de

Transports de Mallorca (CTM)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

HZ)

RGE núm. 11719/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IA)

RGE núm. 11720/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Escola Balear d'Administració

Pública (EBAP).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Escola Balear

d'Administració Pública (EBAP)?
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Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IB)

RGE núm. 11721/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

(EHIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Escola d'Hoteleria de

les Illes Balears (EHIB)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IC)

RGE núm. 11722/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Fundació d'atenció i suport a la

dependència i de promoció de l'autonomia personal de les

Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació d'atenció

i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal

de les Illes Balears?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

ID)

RGE núm. 11723/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Fundació per a l'Escola Superior

d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació per a

l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

(ESADIB)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IE)

RGE núm. 11724/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Fundació per al Conservatori

Superior de M úsica i Dansa de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació per al

Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IF)

RGE núm. 11725/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 del Fons de Garantia Agrària i Pesquera

de les Illes Balears (FOGAIBA).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Fons de Garantia

Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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IG)

RGE núm. 11726/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Fundació Balear d'Innovació i

Tecnologia (Fundació BIT).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Balear

d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IH)

RGE núm. 11727/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Fundació Banc de Sang i Teixits de

les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Banc de

Sang i Teixits de les Illes Balears?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

II)

RGE núm. 11728/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Fundació d'Investigació Sanitària de

les Illes Balears Ramon Llull.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació

d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IJ)

RGE núm. 11729/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Fundació Institut Socioeducatiu

S'Estel.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Institut

Socioeducatiu S'Estel?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IK)

RGE núm. 11730/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Fundació per a l'Esport Balear.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació per a

l'Esport Balear?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IL)

RGE núm. 11731/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Fundació Robert Graves.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
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segons el disposat en el RD 635/2014 de la Fundació Robert

Graves?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IM)

RGE núm. 11732/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Gestió d'Emergències de les Illes

Balears, SAU (GEIBSAU).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Gestió d'Emergències

de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IN)

RGE núm. 11733/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Institut Balear d'Infraestructures i

Serveis Educatius i Culturals (IBISEC).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear

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

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IO)

RGE núm. 11734/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Institut Balear de la Natura

(IBANAT).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de la

Natura (IBANAT)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IP)

RGE núm. 11735/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Institut Balear de la Dona (IB-Dona).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de la

Dona (IB-Dona)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IQ)

RGE núm. 11736/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Institut Balear de la Joventut (IB-

Jove).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de la

Joventut (IB-Jove)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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IR)

RGE núm. 11737/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Institut Balear de l'Habitatge

(IBAVI).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear de

l'Habitatge (IBAVI)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IS)

RGE núm. 11738/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Institut Balear d'Estadística de les

Illes Balears (IBESTAT).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut Balear

d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IT)

RGE núm. 11739/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut d'Estudis

Baleàrics (IEB)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IU)

RGE núm. 11740/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de l'Institut d'Innovació Empresarial de

les Illes Balears (IDI).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Institut d'Innovació

Empresarial de les Illes Balears (IDI)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IV)

RGE núm. 11741/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de Multimèdia de les Illes Balears, SAU.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Multimèdia de les

Illes Balears, SAU?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IW)

RGE núm. 11742/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de Ràdio de les Illes Balears, SAU.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament



2790 BOPIB núm. 59 - 9 de setembre de 2016

segons el disposat en el RD 635/2014 de Ràdio de les Illes

Balears, SAU?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IX)

RGE núm. 11743/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Serveis Ferroviaris de

Mallorca (SFM)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IY)

RGE núm. 11744/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

(SOIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Servei d'Ocupació de

les Illes Balears (SOIB)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

IZ)

RGE núm. 11745/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de Serveis de Millora Agrària, SA

(SEMILLA, SA).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Serveis de Millora

Agrària, SA (SEMILLA, SA)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JA)

RGE núm. 11746/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-

salut).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 del Servei de Salut de les

Illes Balears (Ib-salut)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JB)

RGE núm. 11747/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de Televisió de les Illes Balears, SAU.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de Televisió de les Illes

Balears, SAU?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JC)

RGE núm. 11748/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total de les operacions del pendent de pagament a 31

de juliol de 2016 de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de les operacions del pendent de

pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2016

computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament

segons el disposat en el RD 635/2014 de la Universitat de les

Illes Balears (UIB)?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JD)

RGE núm. 11749/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular de Mallorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 juliol de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JE)

RGE núm. 11750/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular de Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 juliol de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JF)

RGE núm. 11751/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular d'Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 juliol de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JG)

RGE núm. 11752/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern al

Consell Insular de Formentera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total de 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 juliol de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JH)

RGE núm. 11753/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import total pendent de pagament per part del Govern als

ajuntaments de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 als diferents ajuntaments de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, especificat

ajuntament per ajuntament, a dia 1 de juliol de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JI)

RGE núm. 11754/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avortaments practicats a hospitals públics i clíniques

privades.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a hospitals

públics i nombre total d'avortaments practicats en clíniques

privades de la nostra comunitat autònoma dins el mes de maig

de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JJ)

RGE núm. 11755/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avortaments practicats a clíniques privades.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a  les

clíniques privades de la nostra comunitat autònoma sufragats

amb doblers públics dins el mes de maig de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JK)

RGE núm. 11756/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avortaments quirúrgics i químics.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments quirúrgics i nombre

total d'avortaments químics practicats dins el mes de maig de

2016 a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JL)

RGE núm. 11757/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

pastilles del dia després.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total de pastilles del dia després venudes

a les farmàcies de les Illes Balears durant el mes de maig de

2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JM)

RGE núm. 11758/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

metges objectors de consciència.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total de metges objectors de consciència

que treballen als hospitals públics de la nostra comunitat

autònoma a dia 31 de maig de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JN)

RGE núm. 11759/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avortaments a hospitals públics i clíniques privades.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a hospitals

públics i nombre total d'avortaments practicats en clíniques

privades de la nostra comunitat autònoma dins el mes de juny

de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JO)

RGE núm. 11760/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avortaments practicats a clíniques privades.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a  les

clíniques privades de la nostra comunitat autònoma sufragats

amb doblers públics dins el mes de juny de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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JP)

RGE núm. 11761/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avortaments quirúrgics i químics.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments quirúrgics i nombre

total d'avortaments químics practicats dins el mes de juny de

2016 a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JQ)

RGE núm. 11762/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

pastilles del dia després.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total de pastilles del dia després venudes

a les farmàcies de les Illes Balears durant el mes de juny de

2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JR)

RGE núm. 11763/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

metges objectors de consciència.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total de metges objectors de consciència

que treballen als hospitals públics de la nostra comunitat

autònoma a dia 30 de juny de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JS)

RGE núm. 11764/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avortaments a hospitals públics i clíniques privades.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a hospitals

públics i nombre total d'avortaments practicats en clíniques

privades de la nostra comunitat autònoma dins el mes de juliol

de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JT)

RGE núm. 11765/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avortaments practicats a clíniques privades.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments practicats a  les

clíniques privades de la nostra comunitat autònoma sufragats

amb doblers públics dins el mes de juliol de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JU)

RGE núm. 11766/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

avortaments quirúrgics i químics.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total d'avortaments quirúrgics i nombre

total d'avortaments químics practicats dins el mes de juliol de

2016 a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JV)

RGE núm. 11767/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

pastilles del dia després.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total de pastilles del dia després venudes

a les farmàcies de les Illes Balears durant el mes de juliol de

2016?
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Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JW)

RGE núm. 11768/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

metges objectors de consciència.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre total de metges objectors de consciència

que treballen als hospitals públics de la nostra comunitat

autònoma a dia 30 de juliol de 2016?

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

JX)

RGE núm. 11811/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes de Mallorca el 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports de Mallorca durant l'any 2014?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

JY)

RGE núm. 11812/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes de Menorca el 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports de Menorca durant l'any 2014?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

JZ)

RGE núm. 11813/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes d'Eivissa el 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports d'Eivissa durant l'any 2014?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

KA)

RGE núm. 11814/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes de Formentera el 2014.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports de Formentera durant l'any 2014?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

KB)

RGE núm. 11815/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes de Mallorca el 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports de Mallorca durant l'any 2015?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

KC)

RGE núm. 11816/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes de Menorca el 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports de Menorca durant l'any 2015?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

KD)

RGE núm. 11817/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes d'Eivissa el 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports d'Eivissa durant l'any 2015?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

KE)

RGE núm. 11818/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes de Formentera el 2015.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports de Formentera durant l'any 2015?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

KF)

RGE núm. 11819/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes de Mallorca el 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 va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports de Mallorca entre gener i juliol de l'any 2016?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

KG)

RGE núm. 11820/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes de Menorca el 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 va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports de Menorca entre gener i juliol de l'any 2016?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

KH)

RGE núm. 11821/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes d'Eivissa el 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 va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports d'Eivissa entre gener i juliol de l'any 2016?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

KI)

RGE núm. 11822/16, del diputat Enrique Casanova i

Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per desplaçaments d'esportistes de Formentera el 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 va ser l'import de les ajudes per desplaçament en

viatges per competició entre illes per a esportistes individuals

i clubs d'esports de Formentera entre gener i juliol de l'any

2016?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.
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KJ)

RGE núm. 11899/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de pa i

brioixeria (1).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern continuar permetent la venda de pa i

brioixeria a establiments que no són ni forns ni pastisseries?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

KK)

RGE núm. 11900/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de pa i

brioixeria (2).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En base a quina normativa està permesa la venda de

productes com ara el pa i la brioixeria a establiments que no

són ni forns ni pastisseries?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

KL)

RGE núm. 11901/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de pa i

brioixeria (3).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Compleixen els treballadors d'establiments que no són ni

forns ni pastisseries i que venen pa i brioixeria la normativa

sanitària exigida als treballadors dels forns i les pastisseries?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

KM)

RGE núm. 11902/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda de pa i

brioixeria (4).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Compleixen els establiments que no són ni forns ni

pastisseries i que venen pa i brioixeria la normativa, inclosa la

sanitària, que sí compleixen els fons i les pastisseries?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

KN)

RGE núm. 11903/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a normativa

aplicable als establiments que venen pa i pastissos.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la normativa, inclosa la sanitària, aplicable als

treballadors i als establiments que venen pa i pastissos?

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 6 de setembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme

següents.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 11563/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a gestions turisme (I), davant la Comissió de

Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Compta el Govern amb algun estudi que determini una

diferència de pressió sobre les infraestructures (aigua potable,

depuració, electricitat...) depenent si les cases i els pisos són

ocupats per residents o bé per turistes?

Palma, a 24 d'agost de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.
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B)

RGE núm. 11564/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a gestions turisme (II), davant la Comissió de

Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Creu el Govern que s'ha de limitar l'arribada de turistes?

Palma, a 24 d'agost de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

C)

RGE núm. 11565/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a gestions turisme (III), davant la Comissió de

Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Té detectats el Govern espais naturals que acullin més

turistes del que seria convenient per a la seva conservació?

Palma, a 24 d'agost de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

D)

RGE núm. 11566/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a gestions turisme (IV), davant la Comissió de

Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quins impactes econòmics diferenciats té detectats el

Govern entre les places hoteleres i el lloguer turístic?

Palma, a 24 d'agost de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

E)

RGE núm. 11567/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a gestions turisme (V), davant la Comissió de

Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Considera el Govern una prioritat dels recursos obtinguts

per l'impost de turisme sostenible l'eliminació de places

turístiques?

Palma, a 24 d'agost de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

F)

RGE núm. 11568/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a gestions turisme (VI), davant la Comissió de

Turisme.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Abans d'abordar el tema de la possible saturació turística,

no seria més convenient regular el lloguer turístic a

plurifamiliars i saber quantes places hi ha d'aquesta oferta?

Palma, a 24 d'agost de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 6 de setembre de 2016, admet a tràmit les proposicions no

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

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 11327/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a servei PROPER.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

El Servei PROPER era un programa per a la promoció de

l’autonomia personal, que volia facilitar el manteniment de les

capacitats físiques i cognitives de les persones amb

dependència i, a la vegada, l’execució de les activitats bàsiques

de la vida diària, de manera que es pugui allargar la residència

en el propi domicili.
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Aquest programa es va posar en marxa la passada

legislatura des de la Conselleria de Família i Serveis Socials,

ampliant així el catàleg de serveis d’atenció a la dependència

i donant una resposta diferent a les persones dependents, ja que

els aportava els mitjans per romandre a ca seva i es garantia

una sèrie de capacitats personals (físiques, cognitives i socials).

A l’hora de dissenyar el projecte, que va comptar amb una

gran implicació dels tècnics de la Fundació d’Atenció i Suport

a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal, es

tingueren en compte les necessitats detectades mitjançant el

seguiment dels casos de persones dependents que feien

habitualment els treballadors socials de cada municipi,

necessitats que no cobria ni cobreix actualment cap altra

administració pública.

El projecte PROPER estava integrat per tres treballadores

socials, una diplomada en infermeria i una fisioterapeuta, oferia

intervencions en grup, comunitàries i també intervencions

individuals o familiars al domicili. Es desenvolupava a través

de tot un seguit d’activitats adreçades a la prevenció de

l’aparició dels factors de risc associats a la malaltia i la

dependència o a evitar-ne l’agreujament, mitjançant cinc àrees

d’intervenció:

- Àrea de salut.

- Àrea de fisioteràpia.

- Àrea d’habilitats socials.

- Àrea d’estimulació cognitiva.

- Àrea de desenvolupament personal.

Es va promoure la intervenció individual, domiciliària i de

grup per a la integració en la vida comunitària, mitjançant la

connexió de la persona usuària del programa amb serveis i

recursos de salut, associacions de gent gran, centres educatius,

etc.

El programa PROPER es duia a terme en alguns municipis,

amb la intenció de implantar-lo progressivament a la resta de

localitats de les Illes Balears, segons la demanda dels

ajuntaments.

Malgrat tot l’anteriorment exposat, el Govern de les Illes

Balears ha pres la decisió d’eliminar aquest servei, retallant així

els recursos destinats a les persones dependents.

Per tots aquests motius, 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 continuar amb el Servei PROPER per a la promoció

de l’autonomia personal i la prevenció de la dependència i a

continuar amb la seva implantació a la resta de municipis i

d’illes.

Palma, a 29 de juliol de 2016.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

B)

RGE núm. 11459/16 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 11780/16), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,

relativa a Aeroport de Palma: espai i servei públic versus

negoci.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant el Ple.

D’ençà de mitjans de la passada legislatura, els i les

usuàries de l’aeroport de Palma que volen accedir a les portes

d’embarcament han de travessar obligatòriament l’establiment

comercial gestionat per la multinacional World Duty Free

Group, comandada per l'aleshores exministre de Foment amb

Aznar, Rafael Arias-Salgado, i ara en mans de la suïssa Dufry.

Aquesta pràctica, incipient a altres aeroports del món,

suposa una clara privatització de l’espai públic, a més d’una

invasió de la intimitat dels passatgers i les passatgeres, que no

tenen opció alternativa per accedir a les portes d’embarcament,

i són abordats per venedors de diferents productes d’aquesta

empresa. De fet, es fa deambular diàriament milers de menors

d'edat entre productes i venedors de begudes alcohòliques i

tabac, malgrat estiguin prohibits per al seu consum, jugant al

màxim amb la frontera de la legalitat vigent.

La situació s'agreuja quan només enguany hem batut ja

diverses vegades el rècord de passatgers que passen per

l'aeroport de Palma, de la mateixa manera que AENA

(ENAIRE) batrà rècord de beneficis econòmics generats per

l'aeroport més rendible de tota la seva xarxa, que només l'any

passat va generar més de 150 milions d'euros nets.

De fet, l'acumulació de vols fa que hi hagi retards que de

mitjana suposen fins a 50 minuts d'espera mitjana per passatger

en el conjunt de l'any, i per tant s'incrementa el temps d'estada

de tots els passatgers, residents o turistes, en l'espai dels

aeroports. ENAIRE, en lloc de pensar a palAliar i fer més

còmode aquest trànsit, només planteja fer negoci fins i tot a

costa del que són problemes reals dels usuaris.

A més, en termes d’imatge turística s’ofereix al món una

imatge absolutament escurabutxaques de Palma, de Mallorca i

les Illes Balears, del tot innecessària quan parlam de l’aeroport

més rendible de tota la xarxa d’aeroport d’AENA, que per altra

banda es finança també amb els nostres imposts.

Una situació que esdevé vergonyosa quan es constata que

no és la política que AENA ha aplicat a altres aeroports de la

xarxa, com la deficitària T4 de Madrid, on, gairebé de manera

simultània a la inauguració de la macrotenda de l'aeroport de

Palma, s'hi inaugurava una ludoteca per a infants.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la creixent

privatització de l'espai públic de l'aeroport de Palma, i la

considera negativa per a imatge social i turística de la nostra

comunitat.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

i AENA a revisar l’adjudicació dels contractes de les botigues

de l’Aeroport de Palma a fi de preservar l’espai públic i la

qualitat en el servei als seus usuaris i usuàries.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

i AENA a revisar la distribució de l’espai públic de l’Aeroport

de Palma, tot afavorint espais públics amables amb els usuaris

i les usuàries, com ara espais d’esbarjo infantil o àrees de

lectura, tal i com es fa a altres aeroports espanyols.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment

i ENAIRE a evitar situacions de monopoli en la gestió dels

espais comercials i vetllar per assegurar que l'aeroport

esdevengui un vertader mostrador dels productes, cultura i

serveis oferts per la nostra terra.

Palma, a 4 d'agost de 2016.

La diputada:

Margalida Capellà i Roig.

El portaveu:

David Abril i Hervás.

C)

RGE núm. 11770/16 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 11781/16), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,

relativa a contra la privatització del litoral a les Illes

Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant el Ple.

En els darrers anys, i especialment d’ençà de la Llei de

costes aprovada durant la legislatura en què Arias Cañete fou

ministre de Medi Ambient, les agressions al litoral s’han

incrementat, gràcies a una concepció de la costa, en paraules

del propi ministre, com un «recurs a explotar».

A les nostres Illes, gràcies a la dita llei, s’han incrementat

considerablement les concessions administratives sobre domini

públic a la costa, des de para-sols, gandules i polèmics xibius

fins a pantalans d’ús particular per a hotels o edificacions de

luxe.

Mentre, els recursos de vigilància marítima ni estan ni se’ls

espera, amb episodis lamentables i recents com l’incendi de

S’Espalmador a Formentera, les molèsties dels party boats, o

el fondeig ilAlegal i l’ocupació de platges protegides per part de

iots de luxe.

A més a més, cal destacar que un terç de tot el que s’ha

construït a les Illes d’ençà de l’any 2000 s’ha fet en el primer

quilòmetre de costa, i que les Illes és el territori on més han

crescut les superfícies artificials. L’organització Greenpeace,

en el seu informe anual «Destrucció a tota costa», denuncia de

fet que dos dels municipis del «top ten» de la destrucció

territorial arreu de l’Estat espanyol són Calvià i Sant Josep. Un

exemple clar de l’aprofitament extrem de la costa gràcies a la

política de costes estatal el representa la caiguda aquest estiu a

la mar d’una grua operada per un treballador a un penya-segat

de Camp de Mar.

És un absurd que essent una de les comunitats amb més

quilòmetres de litoral, 1.428 quilòmetres entre illes i illots, la

competència de la Demarcació de Costes segueixi en mans de

l’Estat: no es pot dur a terme un control efectiu de les malifetes

a la costa des de Madrid, i menys quan la Demarcació ha

protagonitzat de manera reiterada diversos episodis sonats de

corrupció, entre ell el cobrament de comissions per part del cap

de la Demarcació en el seu dia.

Per tot això, des del grup parlamentari MÉS per Mallorca

presentam la següent 

Proposició no de llei

- El Parlament de les Illes Balears considera el litoral com a bé

comú a protegir, i rebutja la seva subordinació a l’interès

particular i al negoci.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a

incrementar els mitjans de vigilància marítima i costanera a les

nostres Illes, per tal d’evitar les agressions ambientals al litoral

i de preservar l’ús públic del domini públic.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a

modificar la Llei de costes per tal de fer efectiu l’article 32.17

de l’Estatut d’Autonomia, pel que fa a les competències

executives en la gestió del domini públic maritimoterrestre, i

que diu textualment que ha de ser competència de la CAIB: «La

gestió del domini públic maritimoterrestre, respectant el règim

general del domini públic, especialment en allò relatiu a la

concessió d’autoritzacions; l’execució d’obres i actuacions al

litoral que no siguin d’interès general; la policia administrativa

a la zona de domini públic maritimoterrestre i les concessions

i els ancoratges».

Palma, a 30 d'agost de 2016.

El portaveu:

David Abril i Hervás.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 6 de setembre de 2016, admet a tràmit les proposicions no

de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 11245/16, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a afavorir la informació pública en el foment de la

contractació, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
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Almenys des de 2008 Espanya sofreix una crisi econòmica

que ha causat la destrucció de llocs de feina, el tancament de

moltes empreses i, en conseqüència, la no-creació de nous

ocupacions. La taxa d'atur s'ha vist incrementada en un 8,75%

i ha arribat el 2012 al 25,77%.

A rel d'això el Govern de la Nació va promulgar la Llei

3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del

mercat laboral. Poc després s'aprovà la Llei 11/2013, de 16 de

juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del

creixement i de la creació d'ocupació.

Amb aquestes normatives s'implementaren, entre moltes

altres mesures, una sèrie de disposicions que redueixen els

costos de la contractació dels treballadors per part dels

empresaris i els treballadors autònoms. S'estableixen

bonificacions i reduccions aplicables a la contractació que

suposen l'assumpció de menys cost per a l'empresari i potencien

la creació d'ocupació. Així i tot, i a pesar de totes les opcions

existents, molts d'ocupadors no tenen en compte aquest tipus de

mesures, bé perquè en desconeixen l'existència, bé per la

multitud de factors que condicionen l'aplicació de les distintes

opcions de reducció i/o bonificació, a l'hora d'oferir els llocs de

feina i de realitzar els processos de selecció de personal.

A manera de resum apareix publicat un quadre de la

normativa vigent a la pàgina web del Servicio de Empleo

Público Estatal (SEPE), quadre que evidencia la diversitat de

factors (sexe, edat, tipus de contracte, etc.) que afavoreixen i

condicionen l'aplicació de cada una de les mesures, la seva

quantia i el seu temps de durada.

El cas és que les bonificacions i les reduccions existents a

dia d'avui han estat molt poc difoses, cosa que dificulta la

disminució de la taxa de desocupació, en especial en els dos

colAlectius més castigats, el dels joves i el dels majors de 45

anys.

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) és el

primer contacte que té qualsevol persona en situació de

desocupació quan pretén iniciar una recerca de treball. Aquest

organisme ofereix assessorament a les empreses, no tan sols a

l'hora de cercar candidats per als llocs de feina que ofereixen,

sinó també a l'hora de rebre informació i resoldre dubtes sobre

el tipus de contracte a efectuar. L'existència del servei

d'assessorament no està publicitada de la millor manera

possible, ni tampoc se n'obté tot el rendiment que hauria de

motivar la seva existència.

Per tot això Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's)

presenta la següent

Proposició no de llei

1. S'insta el Govern de les Illes Balears a adoptar les mesures

oportunes encaminades a difondre l'existència de les

bonificacions i les reduccions vigents a la normativa laboral.

2. S'insta el Govern de les Illes Balears perquè el servei

d'assessorament pugui ser ofert per via telemàtica, és a dir, que

es puguin plantejar consultes de caràcter general sobre

contractació, bonificacions i reduccions a través de la web del

SOIB, amb el compromís de donar resposta a l'interessat per la

mateixa via, tot respectant en tot  moment allò establert a la

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de

dades de caràcter personal.

3. S'insta el Govern de les Illes Balears a continuar treballant

per la inserció laboral dels colAlectius més desfavorits i amb

major risc d'exclusió laboral.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El portaveu:

Xavier Pericay i Hosta.

B)

RGE núm. 11246/16, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a protecció del consumidor en l'àmbit dels

contractes d'assegurança i ordenació del sector, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

La subscripció dels contractes d'assegurança ha passat de

ser únicament realitzada per les companyies d'assegurances a

estar vinculada a altres sectors. Actualment hi ha diversos

operadors amb els quals es pot formalitzar un contracte

d'assegurança. Així, per exemple, podem esmentar: les entitats

bancàries, les agències de viatges, les companyies de lloguer de

vehicles, etc.

El canvi produït en la comercialització d'assegurances -

l'increment i la diversificació dels agents que participen en el

procés de contractació- no implica que s'estigui actuant amb

total garantia i protecció dels drets dels consumidors. Per això

pareix convenient ordenar el sector i protegir l'usuari. Com?

Garantint que la decisió de la contractació es faci de manera

lliure i informada -això és, sense que estigui supeditada a la

contractació d'un altre producte- i en el marc dels principis de

lliure mercat i de la defensa de la competència.

Tots els consumidors han de gaudir del mateix nivell de

protecció i beneficiar-se de normes comparables. Per això els

òrgans competents hauran de vetllar perquè la subscripció del

contracte d'assegurança es produeixi en condicions de

competència equitativa entre els diferents canals de distribució

de les assegurances.

S'ha d'acordar com més aviat millor el nostre ordenament

jurídic a les previsions recollides a la normativa comunitària,

a fi d'ordenar la distribució de les assegurances i garantir la

protecció dels consumidors de manera efectiva.

En aquest sentit Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's)

considera essencial promoure, en el marc de la legislació

comunitària i nacional, totes les actuacions encaminades a la

defensa dels drets dels consumidors i, en particular, allò recollit

al manifest aprovat per la Junta de Govern del ColAlegi de

Mediadors d'Assegurances de les Illes Balears en data 24 de

febrer de 2016 perquè:

a) S'ofereixi al consumidor una informació veraç i suficient

en l'oferta i la subscripció dels contractes d'assegurances.

b) Es realitzi amb plena transparència la confecció dels

contractes d'assegurances.
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c) Les entitats bancàries no facin ús de la informació

personal dels clients que figura a la seva base de dades, en la

comercialització de productes propis d'aquest sector, per a

finalitats diferents de les contractades. 

Per tot això Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's)

presenta la següent

Proposició no de llei

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

a realitzar les modificacions reglamentàries necessàries per

ordenar el sector d'assegurances i garantir la protecció dels

consumidors perquè:

- La igualtat de tractament entre els operadors sigui real i

efectiva.

- El client estigui protegit amb independència del canal de

distribució de l'assegurança (agents, corredors, operadors de

"bancaseguro", empreses d'assegurances, etc.).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a

procedir a la transposició de la Directiva (UE) 2016/97 del

Parlament Europeu i del Consell, de 20 de gener, sobre la

distribució d'assegurances, en el menor temps possible -el

termini per a la transposició establert a la Directiva és de 24

mesos.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El portaveu:

Xavier Pericay i Hosta.

C)

RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes

d'espera del sistema sanitari a les Illes Balears, davant la

Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

El RD/1039/2011 estableix els criteris marc per garantir un

temps màxim d'accés a les prestacions del SNS i expressa en el

seu article 5, punt 2: “A l'efecte de garantir els temps màxims

d'accés a les prestacions sanitàries als quals es refereix aquest

reial decret, els serveis de salut de les comunitats autònomes

establiran els mecanismes necessaris per proporcionar

l'adequada atenció sanitària als usuaris”. I al punt 3. “A aquest

efecte, els serveis de salut oferiran a l'usuari les alternatives que

considerin més apropiades per a l'efectiva realització de

l'atenció garantida”.

El Decret Llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per

a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears, va

derogar el Decret 83/2006, de 22 de setembre, de garanties dels

terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada

programada i no urgent en el Servei de Salut dels Illes Balears

creant una situació de greu desprotecció als ciutadans que

consideram que ha de ser esmenada, creant una situació de greu

desprotecció als ciutadans que consideram que ha de ser

esmenada.

La Llei 5/2003 de 4 abril, de salut de les Illes Balears, en el

seu capítol IV secció 1a article 19 punt g) estableix que “el

ciutadà té dret al fet que les prestacions sanitàries li siguin

dispensades en un termini prèviament definit i conegut per

l'usuari, que serà establert prèviament.”

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés

a la informació pública i bon govern, en el seu preàmbul

estableix que “la transparència, l'accés a la informació pública

i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de

tota acció política. Només quan l'acció dels responsables

públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer

com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen

els fons públics o baix quins criteris actuen les nostres

institucions podrem parlar de l'inici d'un procés en el qual els

poders públics comencen a respondre a una societat que és

crítica, exigent i que demanda participació dels poders

públics.”

Aquesta llei té un triple abast: incrementa i reforça la

transparència en l'activitat pública -que s'articula a través

d'obligacions de publicitat activa per a totes les administracions

i entitats públiques-, reconeix i garanteix l'accés a la informació

-regulat com un dret d'ampli àmbit subjectiu i objectiu- i

estableix les obligacions de bon govern que han de complir els

responsables públics així com les conseqüències jurídiques

derivades del seu incompliment -el que es converteix en una

exigència de responsabilitat per a tots els que desenvolupen

activitats de rellevància pública.

El RD 605/2003, pel qual s'estableixen mesures per al

tractament homogeni de la informació sobre les llistes d'espera,

en el seu article 4 quant a les garanties de la informació que

s’ha de facilitar als ciutadans, estableix l’esmentat article al seu

punt 2: "Cada ciutadà tindrà accés a la informació

personalitzada sobre l'espera prevista en relació amb el seu

procés assistencial, que serà proporcionada pel seu servei de

salut."

Tota aquesta normativa citada té per missió garantir els

drets dels ciutadans davant una situació no volguda, com és

l’existència de llistes d’espera per poder rebre l’assistència

sanitària a la qual té dret.

La legitimitat social, que fa que el ciutadà estigui disposat

al manteniment d'un sistema sanitari públic, està basada en la

capacitat de resposta a les seves necessitats aconseguint un

sistema sanitari segur, efectiu, eficient i equitatiu.

Una llista d'espera amb uns temps de demora adequats a les

necessitats clíniques i socials dels pacients és un indicador de

bons resultats i una exigència ciutadana.

És important augmentar la transparència en els sistemes de

priorització de les llistes d'espera en els sistemes sanitaris

públics, perquè és un dret de la ciutadania i una obligació dels

poders polítics.

Existeix la necessitat d'impulsar un conjunt d'actuacions

encaminades a la disponibilitat d'un sistema d'informació i

registre de pacients en llista d'espera clar, fiable i transparent.

La informació sobre llistes d'espera en el sistema sanitari

públic de Balears no és l'accessible que hi hagués i caldria
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donar transparència a un tema vital per a la sanitat en general

i per als usuaris en particular.

Per tot això, el Grup Podem Illes Balears presenta la

següent

Proposició no de llei

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

Balears a incloure al Portal del pacient un sistema informàtic

que permeti als pacients als quals se’ls hagi indicat la

realització d’una consulta, prova o intervenció quirúrgica

puguin, prèvia l’oportuna identificació, accedir a la informació

personalitzada sobre l’espera prevista en el marc del seu procés

assistencial. Aquesta informació haurà d’estar incorporada per

a tots els pacients de l'Ib-salut.

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

Balears a aplicar la Llei de garanties de temps d'espera tornant

a implantar una regulació que limiti les demores màximes i que

la seva aplicació vagi seguida d'una avaluació de resultats

durant el 2017.

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

Balears a donar a conèixer els criteris de priorització de la

inclusió o exclusió dels pacients en la llista d’espera , amb els

criteris de valoració de les urgències i la gravetat, els

determinants socials. la condició de cuidador o cuidadora,

situació laboral, el fet de tenir fills a càrrec, etc.

El fet que aquests criteris siguin transparents encoratjarà

l'estudi i la investigació relacionant necessitats clíniques, llista

d'espera i organització sanitària.

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

Balears a millorar l'accessibilitat a la informació mitjançant un

portal de transparència i salut on consti l'estratègia d'abordatge

per a la disminució de les llistes d'espera, així com els recursos

públics utilitzats, els professionals contractats, etc., per a tal fi.

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

Balears a publicar trimestralment al portal del pacient les dades

sobre llistes d’espera, incloses les xifres per hospitals i per

processos quirúrgics, i les llistes d'espera d'exploració

radiològica, i recordant que el portal ha de ser el mitjà que

transparentarà la gestió cap als ciutadans.

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

Balears a fer públics a través del portal del pacient els criteris

utilitzats per a la derivació a centres concertats, i amb quines

empreses es realitzen aquests serveis, d’acord amb l’article 90

de la Llei general de sanitat de 1986.

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

Balears a elaborar i posar a la disposició dels usuaris i

professionals un mètode per a l’acceptació i conformitat per a

l’atenció en centres alternatius a l'Ib-salut , així com la cessió

de les dades personals a aquests centres segons la legislació

vigent, que quedi per escrit o gravat.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

La diputada:

Ma. Montserrat Seijas i Patiño.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández.

D)

RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a derogació de la Llei de racionalització

i sostenibilitat de l'administració local, davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

Durant els darrers sis anys una determinada forma

d’entendre l’austeritat i l’estabilitat pressupostària s’ha

convertit en el motor de les principals reformes legislatives i de

la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola l’any

2011. Ningú pot oblidar que amb anterioritat a la crisi

econòmica i a través de l’ordenament europeu aquests principis

ja estaven recollits en el marc normatiu europeu.

Dues de les reformes legislatives que més impacte han

tingut sobre les administracions publiques en general, i en

especial sobre les entitats locals, han estat la Llei 2/2012, del

27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,

i la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i

sostenibilitat de l’administració local.

Del contingut de la Llei 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera, cal destacar l’exigència

a totes les administracions públiques de presentar equilibri o

superàvit (art. 3.2) sense poder incórrer en dèficit estructural.

L’esmentada llei estableix un conjunt de mecanismes

preventius, correctius i coercitius per a garantir l’elaboració i

execució dels pressupostos de tal manera que s’ajustin als

objectius d’estabilitat, de deute i a la regla de la despesa. Així

a l’article 12 incorpora la regla de despesa, segons la qual les

administracions no podran incloure en els seus pressupostos un

increment de la despesa computable que superi la taxa de

referència del creixement del PIB de l’economia espanyola.

En definitiva, la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la prioritat

absoluta del pagament dels interessos del deute per damunt de

qualsevol altra obligació dels poders públics, per damunt fins

i tot de la garantia dels drets i les llibertats fonamentals o de la

cobertura de drets socials bàsics, comportant una pèrdua de

sobirania política per part de la ciutadania i els seus

representants polítics a les institucions.

De resultes de la Llei Orgànica 2/2012 es promulga la Llei

de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i

sostenibilitat de l’administració local, que exerceix una forta

limitació de competències als ens locals, el control del cost dels

serveis i l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica

privada.

Per l’exposat, el grup parlamentari MÉS per Menorca

presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

perquè modifiqui la legislació vigent relativa al compliment de

l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per ampliar,
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de forma general, els casos en què es permeti destinar l’estalvi

obtingut pels ajuntaments, consells i altres organismes públics

en exercicis anteriors, a la prestació de serveis a la ciutadania,

a exercir les competències clau per a assegurar-ne el benestar

i a activar l’economia per a generar inversió i ocupació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

perquè derogui immediatament i de manera urgent la Llei

27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat

de l’Administració local, que afecta de forma molt negativa dos

aspectes fonamentals per als municipis: l'autonomia local i el

repartiment competencial.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

El portaveu:

Nel Martí i Llufriu.

E)

RGE núm. 11342/16, dels Grups Parlamentaris MÉS

per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de

la Constitució per facilitar mecanismes de democràcia

directa, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca presenten

la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

La desmotivació i la desafecció polítiques i la baixa

participació electoral són fenòmens creixents i inquietants en

la nostra societat. Una realitat que contradictòriament ha sorgit

quan més ha augmentat el nivell educatiu, quan més

expressions d’opinió i de debat circulen per les xarxes i quan

més persones participen activament en entitats cíviques de tota

mena.

Les raons que expliquen aquesta desafecció política són

múltiples, i una d’elles és la manca de mecanismes de

participació ciutadana, i les través vinculades a aquests

mecanismes que els fan poc atractius i eficients. De res serveix

tenir instruments de democràcia participativa si els ciutadans no

els utilitzen.

Durant aquests darrers anys s’han multiplicat les

manifestacions socials i polítiques que demanen més

democràcia participativa i més efectivitat en el compliment de

l’ article 23 de la Constitució Espanyola, que estableix que la

ciutadania té dret a participar en les decisions polítiques, bé

directament o mitjançant el seus representats. Aquestes

demandes democratitzadores reclamen més facilitats perquè els

ciutadans i les ciutadanes puguin participar en la presa de

decisions, ampliant les possibilitats d’expressar el seu parer -de

forma directa-, més enllà de la simple democràcia

representativa.

L’article 87.3 de la Constitució recull la iniciativa

legislativa popular com un instrument de democràcia

participativa, per a la qual és necessària la presentació d’un

mínim de 500.000 signatures, previsió que fou desenvolupada

per la Llei Orgànica 3/1984 (modificada per la LO 4/2006 de

26 de maig). L’experiència d’anys de democràcia ens permet

constatar que el nombre de signatures és excessiu i dificulta la

participació, per la qual cosa es proposa rebaixar a la meitat, o,

com a màxim, a l’1% del cens electoral.

Per altra banda, l’article 92 de la Constitució contempla el

referèndum “consultiu” i es remet a una regulació per llei

orgànica, mentre que l’article 149.32 reserva a l’Estat la

competència d’autoritzar la convocatòria de consultes populars

per vida de referèndum, una precaució que, per excessiva,

esdevé poc democràtica. L’aprofundiment en les fórmules de

democràcia directa passa perquè les comunitats autònomes, els

consells insulars i els ajuntaments puguin consultar els

ciutadans sense haver de requerir autoritzacions del Consell de

Ministres.

Per tot això, els grups parlamentari s MÉS per Menorca i

MÉS per Mallorca presenten a debat la següent 

Proposició no de llei

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

que iniciï el procediment de reforma constitucional de l’article

87.3 en el sentit de reduir a 250 mil les signatures necessàries

per iniciar una iniciativa legislativa popular.

2- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

que iniciï el procediment de reforma constitucional per

modificar l’article 92 en el sentit d’introduir la iniciativa

ciutadana per a la convocatòria de referèndums, que haurà de

venir avalada per almenys el 3% del cens electoral, i que

prevegi les condicions per al seu caràcter vinculant.

3- El Parlament de les Illes Balears instà el Govern de l’Estat

que iniciï el procediment de reforma constitucional per derogar

l’apartat 32 de l’article 149.

Palma, a 22 de juliol de 2016.

Els portaveus:

Nel Martí i Llufriu.

David Abril i Hervás.

F)

RGE núm. 11353/16, dels Grups Parlamentaris Mixt i

MÉS per Menorca, relativa a recuperació progressiva

d'efectius per part de l'Institut Balear de la Natura i

compliment dels acords de les negociacions colAlectives,

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació

Territorial.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca presenten la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de

Medi Ambient i Ordenació Territorial.

El mes de juny de l’any 2013 el Consell de Govern del

Govern de les Illes Balears aprovà la fusió de les dues

empreses públiques competents en matèria de preservació del

medi natural, Espais de Natura Balear i l'Institut Balear de la

Natura, ambdues adscrites a la Conselleria de Medi Ambient.

L'extinció de l'empresa Espais de Natura Balear i

l'assumpció de les seves funcions per part de l'Institut Balear de
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la Natura, IBANAT, va donar lloc a un únic ens que assumí

noves funcions com ara la gestió i la conservació dels espais

naturals protegits i les finques públiques de les Illes Balears, a

més de les funcions pròpies que fins aquell moment ja exercia,

com ara educació ambiental, protecció d'espècies, prevenció i

l’extinció d’incendis forestals i gestió d’àrees recreatives,

refugis i zones d’acampada.

En aquell moment la justificació de la fusió de les dues

empreses per part del govern Bauzá es va emparar en

l'argument de la racionalització econòmica i la gestió més

eficient dels recursos públics destinats a la preservació i la

conservació dels espais naturals de les Illes Balears, a l'hora

que assegurava que no es produiria cap acomiadament.

El personal funcionari d’Espais de Natura Balear va passar

a formar part de la Direcció General de Medi Natural, realitzant

les funcions administratives que fins ara prestava a Espais de

Natura Balear. Però la pràctica majoria de personal com ara

tècnics, naturalistes, vigilants, informadors i educadors dels

espais protegits varen ser objecte d'acomiadament de forma

encoberta i premeditada que va suposar l'amortització d'un total

de 32 llocs de feina especialitzats i altament qualificats,

desmantellant-se així l'estructura bàsica de l'administració per

a la protecció i el seguiment de l'estat de conservació dels

espais naturals de les nostres illes.

Aquesta decisió va provocar el rebuig per part del colAlectiu

de treballadors, que varen iniciar un moviment de protesta a

través dels seus representants sindicals per posar de manifest la

gravetat de la decisió, i la repercussió greu que suposaria sobre

una plantilla d'efectius que ja era prou ajustada abans de

produir-se els acomiadaments.

Així mateix l'any 2014, el govern Bauzá va continuar amb

el seu propòsit de desmantellament de l'estructura de parcs

naturals, moment en que va obrir un nou front de desencontre

amb els treballadors d'IBANAT, els quals es trobaven afectats

per una congelació de sou des de l'any 2010. En aquesta ocasió

es tractava de l'equiparació salarial dels treballadors d'IBANAT

a les condicions de la resta de personal laboral de la CAIB i

d'altres empreses públiques.

En aquest sentit, el govern va optar per fer efectiva

l'equiparació salarial, únicament i exclusivament als efectius

destinats a la prevenció i extinció d'incendis forestals

excloent-ne la resta de personal (el 25% de la plantilla), que

suposadament havia d'aconseguir-la a partir de gener de 2015,

promesa que després va incomplir.

La realitat dels espais protegits de les diferents illes és

pràcticament idèntica pel que fa a la manca de recursos humans

assignats a cadascun d'ells, i aquest fet es fa més evident pel fet

que l'arxipèlag rep més turistes que mai, i el nombre de

visitants als parcs naturals i al parc nacional augmenten d'any

en any.

Aquest fet requereix de la presència de tècnics, naturalistes,

informadors, educadors i vigilants que vetllin per l'aplicació

dels objectius de conservació propis de cada espai, i puguin

colAlaborar estretament amb les administracions locals de cada

illa, fent possible la conciliació dels usos recreatius d'aquests

espais amb les restriccions prescrites en els seus respectius

plans d'usos i gestió.

Per tot això, i tenint en compte el que preveu l'Acord de

Governabilitat pel que fa al compromís de recuperació dels

efectius dels espais protegits i la millora de les seves

condicions de feina, així com la necessitat de reforçar les

plantilles d'IBANAT per les noves demandes de personal que

exigirà el fet de la creació de nous espais protegits, com ara el

salobrar de Campos, la reserva marina de sa Dragonera,

l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera i del Parc Natural de

la península de Llevant.

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

Balears a:

1. Realitzar un estudi de necessitats sobre el nombre d'efectius

que es considera òptim per a la correcta cobertura de cadascun

dels espais naturals protegits així, com el seu cost econòmic,

tenint en compte els espais protegits que es preveuen crear o

ampliar al llarg d'aquesta legislatura, i remetre'l als diferents

grups parlamentaris abans de la finalització del present any.

2. Realitzar una proposta consensuada amb els representants

dels treballadors de dotació i cobertura de places de forma

progressiva a partir del gener de 2017, per dur a terme el

projecte tenint en compte les necessitats urgents de cobertura

de places, i prioritzant els llocs de feina amortitzats com a

conseqüència dels acomiadaments ocasionats al llarg de la

passada legislatura.

3. Estudiar la viabilitat tècnica i jurídica de l'efectiva

equiparació salarial del personal de l'Ibanat, el qual quedà

exclòs de la darrera equiparació duta a terme l'any 2014.

Palma, a 27 de juliol de 2016.

Els portaveus:

Sílvia Tur i Ribas.

Nel Martí i Llufriu.

G)

RGE núm. 11355/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació

de les previsions del Pla hidrològic de les Illes Balears en

relació amb les zones inundables, davant la Comissió de

Medi Ambient i Ordenació Territorial.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

El Reial Decret 701/2015 va aprovar el Pla hidrològic de

les Illes Balears. La secció 2a del capítol VII del títol VI del

Pla hidrològic està dedicada a les actuacions a les zones

inundables i a les zones potencialment inundables.

Per un costat, aquesta regulació estableix a l’article 181 que

“tota actuació” en aquestes zones requereix d’autorització

administrativa de l’administració hidràulica. Essent evident que

qualsevol actuació de nova edificació o instalAlació hagi d’estar

subjecte en aquesta autorització, així com possibles

ampliacions d’allò existent ja que poden afectar al bé jurídic a

protegir que és la zona inundable, no té cap sentit que les

petites reformes d’edificacions i instalAlacions legalment
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implantades en aquestes zones posteriorment delimitades se

subjectin en aquesta autorització ja que el bé jurídic protegit no

queda afectat en absolut per aquestes actuacions de reforma o

modernització.

Per un altre costat, aquesta regulació estableix als articles

181.3 i 182 la necessitat de realitzar els anomenats estudis

d’inundabilitat per poder atorgar les preceptives autoritzacions.

La pràctica administrativa ha consistit en l’exigència d’un

estudi d’inundabilitat a cada actuació que s’ha d’autoritzar,

cosa que no només endarrereix les tramitacions administratives

sinó que també incrementa de forma molt notable els costs

econòmics. Entenem que s’haurien de poder fer aquests estudis

per zones o subzones que no necessàriament haurien de

coincidir amb les zones delimitades en l’avaluació preliminar

del risc, podent-se així erigir en promotors dels estudis els

ajuntaments o associacions legalment constituïdes i així poder

agilitar els procediments i reduir els costs.

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 perquè, en un termini no inferior a sis mesos, iniciï

el procediment de modificació del Pla hidrològic de les Balears

perquè l’autorització d’actuacions de reforma i obra menor de

les edificacions i instalAlacions legalment implantades en zones

inundables o zones potencialment inundables no requereixin

d’autorització de l’administració hidràulica.

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

Illes Balears a aprovar la normativa de desenvolupament o els

canvis normatius en relació amb el Pla hidrològic perquè els

estudis d’inundabilitat es puguin fer per zones o subzones,

podent ser promotors dels mateixos l’ajuntament o ajuntaments

afectats o associacions legalment constituïdes.

Palma, a 27 de juliol de 2016.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

H)

RGE núm. 11419/16, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a ús i estudi de les modalitats insulars, davant la

Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació

i Esports.

La defensa de les nostres modalitats insulars -terme que no

vol dir altra cosa que allò que històricament i al llarg de segles

hem anomenat mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterer-

està recollida a l’article 35 del nostre Estatut d’Autonomia:

“Les modalitats insulars del català, de Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera, seran objecte d’estudi i protecció, sense

perjudici de la unitat de la llengua”. Tanmateix, però, és ver

que aquesta defensa del català de Balears ha resultat ser més

retòrica que efectiva. Basta veure el model de llengua dels

llibres de text que usen els nostres escolars, el de les nostres

administracions o el dels nostres mitjans de comunicació

públics per témer-se’n que, efectivament, la protecció de les

modalitats insulars, sobretot per escrit i en els àmbits formals

i acadèmics, ha estat només de paraula. Ja no és que amb

l’estandardització de la llengua s’hagin decantat de la

circulació formal expressions tan genuïnes com l’article

baleàric; el “lo” neutre; els pronoms personals forts “noltros”

o “voltros”, els pronoms febles “me”, “te”, “se”, “nos” o “vos”

en posició preverbal -per citar un parell d’elements significatius

del nostre parlar-; és que, en nom d’una concepció equivocada

de la unitat de la llengua, les nostres institucions han acabat

incorporant al seu llenguatge formal moltíssimes paraules,

locucions i expressions pròpies d’altres territoris de parla

catalana a costa de paraules nostres que ja han caigut en desús

o poden caure-hi prest, precisament per aquesta falta de prestigi

institucional.

És per això que l’Institut d’Estudis Baleàrics es va veure

obligat a elaborar fa un parell d’anys el llibre Les modalitats

insulars. Recull de formes lingüístiques normatives de les Illes

Balears amb l’objectiu, com s’assegura a la introducció, “de

donar a conèixer al públic en general algunes de les

característiques del català de les Balears, sobretot les formes,

estructures, mots o trets que, de vegades, a pesar de tenir el

beneplàcit de la normativa, es poden veure desplaçats de la

llengua escrita o la llengua oral per la creença que són

incorrectes” (Les modalitats insulars, Institut d’Estudis

Baleàrics, 2013, p. 11). Aquest llibre és la prova fefaent que

l’actual normativa admet moltes de formes genuïnament balears

que fins ara, bé per desconeixement, per incúria o senzillament

per confondre la unitat de la llengua amb la seva uniformitat,

s’han deixat de costat, amb el perill que això suposa per a la

seva supervivència, sobretot si tenim en compte la importància

que han adquirit els mitjans audiovisuals i l’escola en les noves

generacions, una importància molt superior a la tradició oral

que ha permès que aquestes formes es conservassin durant

segles.

Per tot això, Ciutadans (C's) presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a fer

efectiu el que disposa l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia i,

en concret, a fomentar l’ús i l’estudi de les modalitats insulars

a l’àmbit educatiu i als mitjans de comunicació públics, ja que

entenem que no hi ha millor manera de protegir-les.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Presidència

d’aquesta institució a complir el mandat estatutari fomentant les

formes pròpies de l’arxipèlag a les comunicacions internes i

externes, tant orals com escrites, del Parlament mateix.

Palma, a 2 d'agost de 2016.

El portaveu:

Xavier Pericay i Hosta.
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I)

RGE núm. 11438/16, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a creació d'un nou tipus de discapacitat basat en

l'especificitat de les malalties neurodegeneratives i la

modificació del barem, davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Les malalties neurodegeneratives com l'esclerosi múltiple

(EM), el Parkinson o l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), entre

d'altres, són un grup de malalties que tenen en comú que són

implacablement progressives i deriven més prest o més tard en

una situació de discapacitat i finalment en una situació de

dependència. No tenen cura i les actuacions terapèutiques són

palAliatives dels símptomes.

Aquest tipus de malalties generen un deteriorament i un

sofriment físic progressiu, però també psíquic, tant en las

persones que la pateixen com en els seus familiars, agreujat per

la situació d'incertesa en l'evolució de la malaltia.

Després del diagnòstic sorgeix l'angoixa en relació amb la

possibilitat d'accés a un lloc de treball, la continuació en el que

s'està i les perspectives de desenvolupament professional.

Les repercussions socioeconòmiques són molt importants:

genera una progressiva pèrdua d'habilitats socials, de qualitat

de vida i incapacitat laboral, una càrrega física i psíquica dels

cuidadors i una gran despesa econòmica per l'atenció social i

sanitària.

Avui en dia existeix una situació clara de desprotecció

social a la qual han de fer front aquests malalts a causa d'una

inadequació del sistema de valoració de la discapacitat quant a

las malalties neurodegeneratives. Amb el sistema de valoració

actual no es tenen en consideració les necessitats diàries i reals

d'aquests malalts diagnosticats, el que comporta una situació de

desemparament i desprotecció. El reconeixement de la

discapacitat se sol produir quan la persona ha consolidat un

grau nivell de deteriorament físic.

L'evolució de les malalties neurodegeneratives no és

uniforme i en alguns casos l'empitjorament es produeix de

manera sobtada. Això provoca que l'atenció de l'administració

vagi molt enrere de les necessitats reals de les persones

afectades, la qual cosa comporta una situació de

desemparament i desprotecció par a aquest colAlectiu.

Per tot l'exposat les associacions de persones amb malalties

neurodegeneratives insisteixen des de fa anys en la necessitat

d'un tractament específic per part de l'administració en relació

amb la valoració de la discapacitat en aquest tipus de malalties,

en què cada pacient és un cas diferent, amb una clínica i una

evolució diferent. No obstant això, totes tenen en comú que

deriven més prest o més tard en una situació de discapacitat i

en una situació de dependència.

Les associacions demanen que es modifiqui el barem per a

l'avaluació del grau de discapacitat de les persones

diagnosticades d'alguna malaltia neurodegenerativa de tal

manera que es reconegui el 33% de discapacitat en el moment

del diagnòstic amb independència de la valoració.

Aquest reconeixement específic per ser una malaltia

neurodegenerativa contribuirà a millorar el seu accés a

recursos, serveis o prestacions, i evitarà que es generin

possibles situacions de desprotecció com les que s'estan

generant en l'actualitat. Les mesures de suport i els recursos

afavoriran poder-se llaurar des del primer moment una vida

digna dins el progressiu augment de discapacitat que va

sobrevenint a la persona.

El 25 de maig de 2011 aquesta petició ja va tenir el suport

unànime a la Comissió de Sanitat, Política Social i Consum del

Congrés dels Diputats, però no es dugué a terme per part del

Govern d'Espanya.

Per tot això Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía presenta

la següent

Proposició no de llei

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

Illes Balears a instar el Govern d'Espanya a atendre les

peticions de les associacions de persones amb malalties

neurodegeneratives, tenint en compte totes les especificitats

d'aquestes malalties en els processos de revisió i actualització

dels barems, cercant en tot moment poder atendre les

característiques de l'avanç del procés degeneratiu.

b) El Parlamento de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a instar el Govern d'Espanya a la modificació del

barem per a l'avaluació del grau de discapacitat reconeixent,

després del diagnòstic de malalties neurodegeneratives, un

percentatge de discapacitat del 33% independentment de la

pròpia valoració que compensin l'especificitat, la realitat i les

necessitats diàries que els cursos d'aquestes malalties generen

en les persones afectades.

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El portaveu:

Xavier Pericay i Hosta.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

J)

RGE núm. 11466/16, dels Grups Parlamentaris MÉS

per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de

la Llei de l'indult, davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca presenten

la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

El dret de gràcia o indult és una causa d’extinció de la

responsabilitat penal que comporta el perdó de la pena. No es

perdona el delicte (amnistia) sinó la pena.

Que declarar indults sigui una prerrogativa de l’executiu és

una conculcació flagrant de la separació de poders, permetent
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que el govern interfereixi en la funció jurisdiccional de fer

executar el que ha estat jutjat.

La detecció d’eventuals excessos en l’aplicació efectiva

d’una norma penal per part dels Tribunals ha de trobar la

solució idònia, i respectuosa amb la divisió de poders, amb la

revisió de l’ordenament jurídic amb caràcter general i no

individual, arbitrant-se els mecanismes de revisió de

condemnes per fer-les congruents amb els canvis en la sanció

jurídica dels delictes sempre que resultin més favorables als

condemnats.

La ciutadania exigeix, avui amb més fermesa, la igualtat de

totes les persones davant la llei i, en conseqüència, que

desapareguin les figures jurídiques que permetin favoritisme,

i d’una manera molt especial en una matèria tan delicada com

ho és la penal. Amb més motiu quan l’indult afecta persones

que han delinquit mentre exercien un càrrec públic, o en el món

de les finances i els negocis. Adoptar prevencions davant

eventuals excessos resulta avui especialment oportuna atesos

els casos actualment en instrucció i que afecten altes

personalitats de l’Estat i autonòmiques.

Potser la fórmula més adient fos la derogació íntegra de la

Llei 18 de juny de 1870, per la qual s’estableixen les regles per

a l’exercici de la gràcia d’indult (reformada per la Llei 1/1988,

de 14 de gener), així com l’article 130.4 del Codi Penal. Això

no obstant, a fi d’assolir el màxim consens, i atenent que és una

figura generalitzada en els ordenaments jurídics occidentals, o

possibles situacions especials de caràcter social o fins i tot

polític, es proposa revisió a fons de la figura.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS per Menorca

presenta a debat la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a avaluar la necessitat de mantenir la figura de l’indult i, en tot

cas, a una revisió en profunditat que valori:

1. Desapoderar el Govern de l’Estat per atribuir la competència

a una comissió específica del Congrés de Diputats, i per un

quòrum superior a la majoria absoluta.

2. Limitar, en tot cas, els supòsits en què pot ser concedit

l’indult que no permeti l’aplicació als delictes de corrupció i en

general a tots els previstos als títols XIV, contra la hisenda

pública, i XIX, contra l’administració pública, del Codi Penal.

3. Incloure l’exigència d’una extensa motivació de cada indult,

amb informació pública per a la formulació d’alAlegacions

abans de la resolució definitiva.

Palma, a 28 de juliol de 2016.

Els portaveus:

Nel Martí i Llufriu.

David Abril i Hervás.

K)

RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a regulació i

instalAlació de desfibrilAladors externs automàtics i

semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears,

davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la

Comissió de Salut.

La resposta eficaç davant un esdeveniment vital que pugui

requerir desfibrilAlació passa per reduir el temps entre que es

produeix el problema, la intervenció precoç de personal no

sanitari, la desfibrilAlació , la  cridada als serveis

d’emergències/urgències 112/061 i la seva arribada per fer-se

càrrec de la situació, integrant en la denominada "cadena de

supervivència" personal no sanitari (serveis d’urgència,

ciutadans...).

És per això que societats científiques de reconegut prestigi

recomanen la introducció ordenada dels desfibrilAladors externs

semiautomàtics a llocs públics o privats en què es concentra o

transita un gran nombre de persones, com ja s’ha fet per

exemple a l’aeroport de Son Sant Joan, a Palma.

Seguint aquestes indicacions, la Conselleria de Salut i

Consum aprovà el Decret 137/2008 de 12 de desembre, pel

qual es regula l’ús de desfibrilAladors externs semiautomàtics en

centres no sanitaris de les Illes Balears, uns aparells que per les

seves característiques i funcionament els fan idonis perquè els

pugui utilitzar personal aliè a l’àmbit sanitari, però tot i haver-

hi una regulació no s'han instalAlat els aparells als llocs públics

i/o privats més transitats, tal i com es recomana.

La responsabilitat d'organitzar i tutelar la salut pública a

través de mesures preventives i de les prestacions i serveis

necessaris correspon als poders públics de la comunitat

autònoma.

Per aquests motius, el Parlament de les Illes Balears insta al

Govern de les Illes Balears a:

1. Regular la instalAlació i l'ús, fora de l’entorn sanitari, de

desfibrilAladors externs automàtics i semiautomàtics a

determinats espais d’ús públic, com són els diferents edificis de

les administracions públiques o grans establiments comercials

que superin els 700 metres quadrats.

2. Determinar que les persones físiques o jurídiques titulars

dels espais on s’instalAlin els desfibrilAladors externs automàtics

i semiautomàtics siguin les responsables de garantir la seva

conservació i manteniment d’acord amb les instruccions de

l’empresa fabricant.

3. Implantar un registre obligatori balear de desfibrilAladors

externs automàtics i semiautomàtics -actualment n'existeix un

de voluntari a la Direcció d'Acreditació i Avaluació de la

Conselleria de Salut.

Palma, a 4 de juliol de 2016.

El portaveu:
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Jaume Font i Barceló.

La diputada:

M. Antònia Sureda i Martí.

L)

RGE núm. 11527/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a bones pràctiques en el consum

responsable d'alcohol a avions i aeroports, 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 MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de

Turisme.

Els darrers anys hi ha una preocupació creixent al Regne

Unit pels incidents produïts a avions i aeroports relacionats

amb l'abús d’alcohol. Es tracta d’incidents que van des de

molèsties a la resta de passatgers, fins a vertaders problemes de

seguretat dins els avions.

Aquests incidents són més freqüents en els vols a

destinacions de sol i platja. Un estudi de l’empresa Jet Cost de

2014 alertava que un de cada set britànics arribava al seu destí

en estat d'embriaguesa, dels quals la meitat ja començaven a

consumir alcohol dins l’aeroport, i l’altra meitat dins l’avió.

Dades fetes públiques pel Govern del Regne Unit

reconeixen que durant els dos darrers anys (entre març de 2014

i març de 2016), 442 persones foren arrestades per incidents

relacionats amb aquesta problemàtica.

És en aquest context que el Govern britànic ha impulsat un

codi de bones pràctiques del sector de l’aviació, on els diferents

actors, públics i privats, es comprometen a donar un missatge

comú davant aquesta problemàtica, que preveu, per exemple,

la formació dels empleats i mesures per promoure un consum

responsable.

En la mateixa línia, fa una setmana, responsables del

ministeri de transport britànics, anunciaven una revisió de les

normes de venda d’alcohol als aeroports.

També hi ha hagut aerolínies que en els darrers temps ja

han pres mesures. L’any passat, la companyia Ryanair prohibia

la introducció d’alcohol a la cabina als vols Glasgow-Eivissa

després d’una sèrie d’incidents en aquesta ruta. Altres

companyies estan considerant la possibilitat d’implementar els

anomenats «dry flights» a determinades rutes, que consisteixen

en vols on no es pot vendre alcohol o bé on es limita la venda

d'alcohol durant el trajecte.

Les Illes Balears, com a destí, no són alienes a aquesta

situació, i és un compromís de totes les institucions fomentar el

consum responsable d’alcohol, cooperar en la seguretat dels

passatgers i de la tripulació en els vols amb destí o amb origen

en els aeroports balears i, així mateix, evitar la degradació de

la imatge que han patit diverses zones turístiques.

D’altra banda, des d’AENA també s’han detectat incidents

associats al consum d’alcohol en els vols de tornada de

vacances.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS per Mallorca

presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a cooperar amb el Regne Unit per tal d’evitar incidents

provocats per l’abús de l’alcohol en aeroports i avions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

i el Govern de les Illes Balears a impulsar amb el sector aeri i

de serveis aeroportuaris codis de bones pràctiques en el consum

responsable d’alcohol.

Palma, a 11 d'agost de 2016.

Els diputats:

Margalida Capellà i Roig.

Antoni Reus i Darder.

M)

RGE núm. 11535/16, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la

normativa de servituds aeronàutiques per agilitació de

tràmits administratius, 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.

El Decret 585/1972, de servituds aeronàutiques, modificat

i actualitzat pel Reial Decret 297/2013, estableix, entre d’altres

coses, la necessitat que l’autoritat aeronàutica emeti informes

o resolucions favorables perquè es puguin aprovar plans

urbanístics i llicències urbanístiques.

Aquesta previsió provoca que molts d’ajuntaments de les

Illes Balears, per poder atorgar llicències d’obra, hagin de

realitzar un tràmit de solAlicitud d’informe al corresponent

òrgan aeronàutic competent, normalment l’Agència Estatal de

Seguretat Aèria.

Un pic l’administració competent en matèria aeronàutica ha

informat un pla urbanístic que realitza unes previsions del que

es pot construir, quan aquesta construcció es pretén realitzar té

poc sentit exigir que novament passi per l’administració

aeronàutica per la senzilla raó que ja s’ha pronunciat i valorat

la incidència de la construcció en les servituds aeronàutiques.

Per tant, és evident que té tot el sentit del món, d’acord amb

el principi de coordinació que ha de regir l’actuació de les

administracions públiques, que a l’hora d’elaborar i aprovar un

pla urbanístic general l’administració aeronàutica hagi

d’informar o dictar resolució al respecte. Ara bé, no té aquest

sentit que, a l’hora d’executar un pla urbanístic general al qual

l’administració aeronàutica ha donat el vistiplau, s’hagi de

tornar realitzar un tràmit davant aquesta administració ja que és

una duplicitat administrativa.

Atès que les administracions públiques han de regir el seu

funcionament d’acord amb els principis d’agilitat i eficàcia.
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El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei 

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

Balears a:

Primer. Instar el Govern de l’Estat a modificar la normativa

reguladora de les servituds aeronàutiques per tal que les

solAlicituds de llicència urbanístiques o d’instalAlació que es

facin a un ajuntament el pla urbanístic de caràcter general del

qual hagi obtingut el vistiplau de l’òrgan aeronàutic competent

no requereixin resolució o informe favorable d’aquest òrgan

aeronàutic.

Segon. Instar el Govern de l’Estat a modificar la normativa

reguladora de les servituds aeronàutiques per tal que els

ajuntaments puguin sotmetre els seus plans urbanístics de

caràcter general a l’òrgan aeronàutic competent a fi i efecte que

si aquest els considera correctes i sense incidència en matèria

aeronàutica es puguin concedir llicències urbanístiques i

d’instalAlació conforme a aquests plans sense necessitat de

realitzar nou tràmit davant l’administració aeronàutica.

Palma, a 4 d'agost de 2016.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

N)

RGE núm. 11538/16 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 11546/16), del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

servei de cuina de l'Hospital Son Espases, davant la

Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

El 5 de juliol de 2016 el personal estatutari de cuina

dependent de l'Ib-salut registra un comunicat dirigit a la

directora gerent de l'Hospital Universitari de Son Espases

(HUSE), María Dolores Acón Royo, sobre la situació

insostenible en les condicions de treball del servei de cuina de

l'hospital.

Una situació insostenible a causa de l'elevada càrrega de

treball per retallades de personal i una deplorable gestió per

part de la concessionària.

Tot això té com a conseqüència, segons el comitè d'empresa

i els mateixos treballadors: estrès laboral, augment del nombre

d'accidents laborals, pèssima organització del treball,

infraestructura en males condicions i falta de gènere a l'hora

d'elaborar les dietes.

La pressió i l'estrès laboral, units a la indiferència davant les

queixes i les denúncies per part de la Gerència de l'hospital,

dels governants del servei de cuina i dels caps de cuina, que

qüestions contínuament els treballadors, els han duit a la

decisió de denunciar la situació a través de la premsa en

diverses ocasions.

Els professionals apunten que està en joc la seva

professionalitat i sobretot el benestar dels pacients, que és el

més important.

El 30 de juliol, a pregunta feta a la gerent de l'HUSE sobre

aquesta situació, comentà que li havien arribat comentaris des

de feia mesos, però que, el comunicat, el va rebre feia només

una setmana. Declara que no s'ha reunit encara amb els

directius de l'empresa concessionària del servei.

Per la seva banda la consellera de Salut, Patrícia Gómez, el

dia 3 d'agost assegurà a un mitjà de comunicació que el control

de la cuina de Son Espases és exhaustiu, que un hospital

necessita un temps de rodatge, que les queixes es van estudiant

cada dia i que la relació amb la concessionària del servei és

bona. No apuntà res d'estudiar i cercar una solució a les

demandes del personal estatutari de cuina.

No obstant això, la versió del personal de cuina de Son

Espases no té res a veure amb l'exposat per la consellera pel

que fa al funcionament del servei de cuina ni amb l'exposat per

Acón, la gerent de l'hospital, ja que asseguren que aquesta

coneix les deficiències i les queixes des de la seva entrada a la

gerència.

Els treballadores denuncien que pateixen aquesta situació

des de fa quasi sis anys, és a dir, des del seu trasllat de Son

Dureta a Son Espases el 2010, en què es va fer la concessió del

servei de cuina de l'hospital.

El 5 de desembre de 2013 finalitza i es publica un informe

realitzat pel Servei de Prevenció de riscos laborals sobre

càrregues de treball del personal de cuina, i s'incompleixen a

dia d'avui les seves recomanacions.

El 31 de març de 2014 es realitza un manifest dirigit a la

gerència de l'hospital en què es denuncien novament tots

aquests fets.

El 5 de juliol de 2016 es torna a enviar a gerència un nou

comunicat que obté el silenci per resposta.

Resulta inconcebible que després de sis anys de denúncies

continuades la situació no s'hagi solucionat pel bé dels

professionals del servei de cuina de l'hospital de referència de

Balears, de la qualitat del servei i del benestar i les necessitats

dels pacients.

Per tot l'exposat, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

presenta la següent

Proposició no de llei

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

Illes Balears perquè de manera urgent estableixi una mesa de

diàleg entre la Conselleria de Sanitat, la Gerència de l'Hospital

de Son Espases, l'empresa concessionària i el comitè d'empresa.

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

Illes Balears perquè procedeixi a realitzar una auditoria a

l'empresa concessionària del servei de cuina per comprovar,
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detectar i corregir les anomalies tant en les funcions a realitzar

per tot el personal com en la qualitat global del servei

conformement al plec de la concessió.

Palma, a 16 d'agost de 2016.

El portaveu:

Xavier Pericay i Hosta.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

O)

RGE núm. 11541/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a recursos de l'Agència Tributària i

lluita contra el frau fiscal, davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts.

Segon diversos estudis -Pickhard i Sardá (2015), Labeaga

(2014), Mauleón i Sardá (2014)- l’economia submergida a

l’Estat Espanyol suposa entre un 20% i un 24%, mentre que la

pèrdua d’ingressos que suposa el frau fiscal estaria entorn

d’una tercera part d’aquesta quantitat, entorn d'un 6,5% del PIB

de l’Estat.

Traslladant aquestes xifres a les Illes Balears, això

suposaria que l’economia submergida està entre uns 6.000 i

8.000 milions d’euros, i la pèrdua d’ingressos deguda al frau

fiscal entorn d'uns 2.000 mil milions d’euros. L’evasió fiscal és

a l’ordre del dia, com demostra la vinculació d’almenys 14

societats illenques als anomenats «Papers de Panamà».

D’altra banda, si analitzam els principals ingressos de la

CAIB, veurem que, dels poc més de 3.232 milions d’euros

d’ingressos no financers, 2.266 milions provenen dels tributs

recaptats per l’Estat dels quals es cedeix un percentatge a la

comunitat autònoma (principalment el 50% de l’IVA i el 50%

de l'IRPF).

Amb el sistema actual, per tant, un 70% dels ingressos no

financers de la CAIB provenen d’imposts gestionats, liquidats,

inspeccionats i revisats per l’Estat, en aquest cas a través de

l’Agència Tributària, sense que la CAIB no hi té cap incidència

en tot el procés.

Idò bé, aquesta Agència Tributària que ha de combatre el

frau fiscal i de l’efectivitat de la qual depenen el 70% ingressos

de la nostra comunitat no ha aturat de patir retallades el darrers

anys. D’ençà de 2010 ha passat de 27.880 empleats a 25.742 a

finals de 2014, segons les dades oficials de l’Agència. A les

seves memòries l’Agència alerta que el nombre està per davall

de la mitjana dels països de l’OCDE. Alarmant és també

l’augment de la mitjana d’edat de la plantilla, que ha augmentat

en uns 5 anys els darrers deu anys (45,82 a 2005 fins a 50,45 a

2014). En el cas de les Illes Balears, el personal s’ha reduït de

720 fins a 650 persones. Especialment sagnant és el cas

d'Eivissa, on el personal dedicat a inspecció s'ha reduït en els

darrers anys de 10 funcionaris fins a 4 en una única unitat

d’inspecció. Aquestes reduccions afecten òbviament la feina en

general de l’Agència, i la lluita contra el frau fiscal en

particular.

Mentre països com Alemanya o França, amb manco frau

fiscal, es mouen entre uns 730 i 860 habitants per treballador

d’hisenda, Espanya en disposa d’un per cada prop de 2.000.

A més, i segons denuncia GESTHA, la major part de la

plantilla (80%) es dedica al control d'autònoms, PIMES i

assalariats, en lloc de perseguir les grans borses de frau fiscal.

Una millor dotació de personal de l’Agència Tributària, i

una millor organització que pogués posar el frau fiscal a límits

similars a altres països europeus, reduint de 20%-24% actual

que hem esmentat a un 10%-12%, suposaria una recaptació

d’uns 1.000 milions d’euros addicionals, és a dir, que

implicaria uns 500 milions d’euros més per a les arques de les

Illes Balears.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS per Mallorca

presenta la següent 

Proposició no de llei

- El Parlament de les Illes Balears manifesta al Govern de

l’Estat la seva preocupació per la pèrdua progressiva de

personal de l’Agència Tributària.

- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de l’Estat

una major dotació de personal i mitjans de l’Agència Tributària

per a la lluita contra el frau fiscal a les Illes Balears, i en

particular contra aquell produït per les grans empreses i

multinacionals.

- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de l’Estat

i al Govern de les Illes Balears incrementar les vies de

colAlaboració existents entre l’Agència Tributària i l’ATIB per

combatre el frau fiscal.

Palma, a 19 d'agost de 2016.

El portaveu:

David Abril i Hervás.

El diputat:

Antoni Reus i Darder.

P)

RGE núm. 11575/16, del Grup Parlamentari MÉS per

M allorca, relativa a no al "contracte únic" perquè

incrementa la precarietat laboral, davant la Comissió

d'Economia (procediment d'urgència).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada, pel procediment d'urgència,

davant la Comissió d'Economia.

Motivació de la urgència: Pacte estatal d'investidura entre PP

i C's.

A la vista de les negociacions dutes a terme entre el PP i

Ciudadanos amb l’objectiu de forma un govern a l’Estat

espanyol, ha tornat posar sobre la taula la possibilitat
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d’empitjorar la precarietat laboral amb el contracte únic

proposat per Ciudadanos.

Cal recordar que la proposta inicial va ser llançada fa més

de deu anys pel think tank liberal FEDEA (Fundación de

Estudios de Economía Aplicada), fundació patrocinada per

l'Ibex-35 i que són els seus màxims defensors.

Davant aquesta possibilitat consideram essencial que a la

nostra comunitat autònoma, on la temporalitat laboral té un

índex important, del 26,5% en el 2015, es manifesti de forma

contundent el rebuig a la implantació de l’anomenat contracte

únic. El mercat laboral espanyol té una taxa de temporalitat

molt elevada, del 25,1%, entre les dues primeres d’Europa i

molt superior a la mitjana de la UE-28 del 14,2%, segons

l’anàlisi de la precarietat laboral a les Illes Balears del 2016 del

Govern.

Cal recordar que la temporalitat dels contractes a les Illes ha

augmentat més de dos punts, del 24% al 26,5%, des del 2012,

la jornada parcial ha passat del 44,9% al 2011 al 56% en el

2015 i la jornada temporal afecta un 56,1% dels treballadors de

les Illes Balears.

Es tracta d’un contracte únic amb indemnitzacions creixents

combinat amb una assegurança individual per l’acomiadament,

amb un afòrmula similar al que s’anomena motxilla austríaca.

Els seus defensors argumenten que és la millor forma de

combatre la dualitat del nostre mercat laboral, és a dir, les

diferències entre temporals i indefinits, convertint tots el

treballadors en “indefinits”. Les indemnitzacions “creixents” en

realitat rebaixen els costos d’indemnització dels treballadors

indefinits actuals, fins i tot després de la reforma laboral del

PP, amb l’excusa d’adoptar un nivell de protecció “mitjà”.

Tanmateix els mateixos reconeixen els efectes negatius en

el sentit que si els costos d’acomiadament es van pagant per

avançat amb aportacions per part de l’empresari, i per l’Estat

si fos necessari, a un compte de prestació per atur, sistema de

la “motxilla austríaca”, i en el moment de l’acomiadament el

cost marginal de l’acomiadament és zero, el que fa aquest molt

més fàcil per part de l’empresari. A la vegada, ningú pot

garantir que s’evitaria que l’assignació a la “motxilla” acabi

sortint del salari del treballador.

Des de MÉS aquests arguments es basen en dades errònies,

ja que consideren els treballadors indefinits sobreprotegits,

quan en realitat no és cert. És fals que la legislació laboral

espanyola sigui excessivament garantista o protectora en

comparació amb altres països europeus més avançats, tal com

mostren els índexs de protecció laboral de l’OCDE. La reforma

laboral del PP es va encarregar de precaritzar al límit la seva

situació. La solució del problema real de la temporalitat no és

el contracte únic, és adoptar mesures reals i de control perquè

els contractes temporals s’utilitzin sense frau de llei i d’acord

amb la normativa. El contracte únic està dissenyat per permetre

que es continuï fent igual que ara un aprofitament de la

inestabilitat laboral, però essent legal.

En relació amb la possible renda complementària per als

salaris més baixos a càrrec de l’administració, consideram que

podría incentivar alguns empresaris a pagar menys als

treballadors que rebessin aquesta renda.

La falta de concreció i les comparacions manipulades amb

altres sistemes com al danès, que tenen sistemes de protecció

social molt garantistes, revela que la proposta significa facilitar

l’acomiadament per augmentar la flexibilitat sense seguretat,

reduint la minvant protecció social que dóna seguretat al

treballador, augmentant la precarietat, la reducció social i el

creixement de la desigualtat.

En conclusió la mesura tendeix a:

1. Baixar els salaris, sobretot en el cas dels treballadors menys

formats, com és el gruix de la massa salarial a la nostra

comunitat.

2. Molts més treballadors poden passar a ser encara més

precaris, ja que du aparellat la reducció de les indemnitzacions

per acomiadament, passant a convertir en legal i fer més fàcil

i més barat tractar tots els contractes com ara es fa amb els

temporals.

3. Encobriria la precarietat, desapareixerien de les estadístiques

les diferències entre temporals i indefinits i tots serien “iguals”.

4. És una greu amenaça a facilitar l’acomiadament i a

generalitzar i estendre la pràctica de falta de causalitat en

l’acomiadament com es de facto en els contractes temporals.

5. Empitjoraria les condicions laborals derivades de la crisi

económica i la reforma laboral de 2012 d’una part important

dels treballadors de les nostres Illes, caracteritzada per una

elevada temporalitat del 26,5% molt superior a la mitjana

europea (14,2%).

Per aquest motiu MÉS per Mallorca, presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’anomenat

“contracte únic” o similar, com a fórmula laboral perjudicial

per al conjunt dels treballadors i els seus drets laborals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i

el Congrés de Diputats a derogar la reforma laboral del Partit

Popular en el 2012.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i

el Congrés de Diputats a rebutjar l’anomenat “contracte únic”

o similar, com a fórmula laboral perjudicial per al conjunt dels

treballadors i els seus drets laborals.

Palma, a 26 d'agost de 2016.

La diputada:

Joana Aina Campomar i Orell.

El portaveu:

David Abril i Hervás.
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Q)

RGE núm. 11778/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a fixació d'objectius d'estabilitat pressupostària,

davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment

d'urgència).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada pel procediment d'urgència davant la

Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Motivació de la urgència: Atesa la situació d'un govern en

funcions a l'Estat es fa necessari convocar amb la major

brevetat possible una nova sessió del Consell de Política Fiscal

i Financera, així com fixar el sostre de despesa per a les

comunitats autònomes i e ls objectius d'estabilitat

pressupostària.

L’article 15 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix

el procediment per establir els objectius d’estabilitat

pressupostària i de deute públic pel conjunt d’administracions

públiques.

Amb aquest fi, el mencionat article disposa que en el primer

semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord del Consell

de Ministres, a proposta del Ministeri d’Hisenda i

Administracions Públiques i previ informe del Consell de

Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes i de la

Comissió Nacional d’Administració Local quant a l’àmbit de

les mateixes, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en

termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la

definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes

Nacionals i Regionals, i l’objectiu de deute públic referits als

tres exercicis següents, tant pel conjunt d’administracions

públiques com per cada un dels seus subsectors.

L’acord inclou també el límit de despesa no financera del

pressupost de l’Estat al qual es refereix l’article 30 de la

mateixa llei.

Es planteja si aquest acord del Consell de Ministres pot ser

adoptat per un govern en funcions, a la vista del que disposa

l’article 21 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Aquest article estableix que el Govern en funcions limitarà

la seva gestió al despatx ordinari dels assumptes públics,

abstenint-se d’adoptar, excepte casos d’urgència degudament

acreditats o per raons d’interès general, l’acreditació expressa

del qual així ho justifiqui, qualssevol altres mesures.

El Tribunal Suprem ha interpretat aquest article en la

direcció de considerar que l’Executiu en funcions ha de

continuar exercint les seves tasques “sense introduir noves

directrius polítiques ni, per descomptat, condicionar,

comprometre o impedir les que hagi de traçar el que el

substitueixi.

Pareix clar, en principi, que un govern en funcions no

hauria d’abordar l’aprovació d’un acord de Consell de

Ministres com el que es preveu en l’article 15 de la Llei

d’estabilitat pressupostària.

Però el mateix article 21 de la Llei del Govern estableix una

excepció: “excepte casos d’urgència degudament acreditats o

per raons d’interès general, l’acreditació expressa del qual així

ho justifiqui”.

Per tant, si es considera que la fixació dels objectius

d’estabilitat i deute, o del límit de despesa no financera de

l’Estat concorre un supòsit d’urgència o existeixen raons

d’interès general, entenem que el Govern sí podria aprovar

aquest acord.

A més, aquest acord del Consell de Ministres no es troba

entre els instruments o iniciatives normatives l’aprovació de les

quals està prohibida, en tot cas, a un govern en funcions i que

es detallen a l’apartat 5 del mateix article 21: “a) Aprovar el

Projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat, i b) presentar

projectes de llei al Congrés dels Diputats o, en el seu cas, al

Senat”.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que l’Acord del

Consell de Ministres no és suficient per l’aprovació dels

objectius d’estabilitat i deute públic, en quan dit acord,

conforme a l’establert en l’article 15 de la Llei d’estabilitat

pressupostària, ha de ser remès a les Corts Generals perquè, en

forma successiva i després del corresponent debat en Ple, el

Congrés dels Diputats i el Senat es pronunciïn aprovant o

rebutjant els objectius proposats.

Per tant, l’aprovació per les Corts Generals, que no es

trobin en funcions sinó en plenitud d’exercici de les seves

facultats constitucionals i legals, a més d’expressar la

conformitat del legislatiu amb els objectius proposats pel

Govern, vendria també a convalidar la concurrència d’aquest

pressupost d’urgència o d’interès general que habilita l’actuació

del govern en funcions.

Lògicament, el govern en funcions que pretengui exercir la

seva facultat d’aprovació d’aquests objectius, atenent a la seva

situació d’òrgan amb facultats limitades, tant pel que fa a les

seves competències com en la seva duració de temps (doncs

necessàriament serà substituït per un nou govern del mateix o

de diferent signe polític), també ha de vetllar especialment per

obtenir el màxim acord possible en el si del Consell de Política

Fiscal i Financera i en la Comissió Nacional d’Administració

Local, respecte del contingut de l’Acord.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a:

1. Convocar amb la major brevetat possible una nova sessió del

Consell de Política Fiscal i Financera.

2. Fixar de manera urgent, i dins el mes de setembre, el sostre

de despesa per a les comunitats autònomes.

3. Fixar de manera urgent els objectius d’estabilitat

pressupostària per permetre, així, elaborar els pressuposts de

les comunitats autònomes amb garanties.
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Palma, a 1 de setembre de 2016.

El portaveu:

Andreu Alcover i Ordinas.

R)

RGE núm. 11779/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a esmenes als pressuposts generals de l'Estat,

davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts.

En el marc polític previ a las eleccions del passat mes de

desembre de 2015, el Govern de Mariano Rajoy inicià, el

setembre de 2015, una ronda de trobades amb alguns presidents

de comunitats autònomes, entre ells, la presidenta del Govern

de les Illes Balears, Francina Armengol. Aquestes trobades, que

culminaren amb la firma de diferents acords entre ambdues

administracions, varen permetre que el Govern presidit per

Rajoy assumís diferents compromisos econòmics per a l’any

2016 i següents amb la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

En concret, els compromisos adquirits mitjançant la

signatura de dos protocols d'intencions el passat 3 de desembre

de 2015 amb la comunitat autònoma de les Illes Balears per als

anys 2016-2018, entre altres, van ser:

• Inversió de 240 milions d'euros en matèria de carreteres a raó

de 80 milions d'euros anuals des del 2016 i fins al 2018.

• L'impuls d'actuacions inversores.

• L'impuls de la pròrroga del termini de vigència de diversos

convenis en matèria de turisme, investigació, innovació i

societat de la informació, per import de 55,4 milions d'euros i,

• La reinversió d'un import total de 26,2 milions d'euros en

actuacions orientades a la reestructuració, modernització i

diversificació del sector turístic i, en concret:

1. per a la millora i l'embelliment de la Platja de Palma

2. per a la rehabilitació i el condicionament de les

edificacions de s'Enclusa, destinant aquestes instalAlacions

a la posada en marxa del centre d'interpretació de la reserva

de la biosfera de s'Enclusa

3. per a les sales d'usos diversos a Sant Lluís i Ferreries

amb la finalitat d'acollir activitats durant tot l'any,

destinades a la desestacionalització turística dels municipis.

A dia d'avui, Mariano Rajoy continua, en situació

d'interinitat, davant de l'executiu central. Així i tot, s'ha pogut

avançar en el compromís lligat a la pròrroga del termini de

vigència de diversos convenis, des de la signatura del Protocol

d'intencions el passat 3 de desembre de 2015, no així amb la

resta de compromisos econòmics per a l'anualitat 2016. Es

tracta d'106.200.000 d'euros que per a la comunitat autònoma

de les Illes Balears són fonamentals per complir els seus

compromisos amb l'Estat i amb els ciutadans de les Illes

Balears.

La conjuntura política actual és utilitzada de forma

arbitrària per qui segueix presidint el Govern central. Diverses

comunitats autònomes han vist com en aquests darrers mesos

s'han incrementat les prevencions per part del Ministeri

d'Hisenda i Administracions Públiques, amb el seu afany de

culpabilitzar-les de l’incompliment per part de l'administració

central, dels objectius d'estabilitat pressupostària i límits de

dèficit marcats per la Comissió Europea.

La situació de les arques públiques tan delicada per la qual

passen diverses comunitats autònomes, entre elles les Illes

Balears, amb uns recursos insuficients per satisfer les

necessitats bàsiques dels ciutadans i les ciutadanes i amb una

gran càrrega de deute financer, és utilitzada actualment com a

mecanisme de negociació partidista per part del Partit Popular

amb l'únic objectiu de seguir controlant l'executiu central.

Amb l'excusa que el Govern continua en funcions, Mariano

Rajoy i Cristóbal Montoro bloquegen el marge d'actuació de la

comunitat autònoma de les Illes Balears que, de moment,

desconeix el finançament amb què podrà comptar, la capacitat

de despesa que tindrà i la inversió que realitzarà el Govern

central per a l'any 2017.

Davant d'aquesta situació, cal no oblidar que les Illes

Balears és la comunitat autònoma que compta amb la inversió

en infraestructures més baixa d'Espanya i, malgrat això, el

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques no garanteix

el compliment dels compromisos assumits amb Balears. És

evident que l'escassa lleialtat amb l'executiu autonòmic respon

a un xantatge en tota regla amb l'objectiu de pressionar

políticament les diferents autonomies.

Després de trencar amb l'austeritat imposada per l'anterior

govern del PP a Balears i amb la submissió respecte a les

decisions de Madrid, ara és imprescindible defensar un nou

sistema de finançament i unes inversions que s'ajustin a les

necessitats dels ciutadans de la nostra CA. Ara mateix, un

ciutadà de Balears aporta 1.364 i més a l'any dels que reben

i, tot i no renunciar a ser solidaris, és imprescindible revertir

l'actual situació d'espoli.

El compromís del Govern de les Illes Balears està per sobre

de la voluntat d'actuar de Rajoy i, per això, no ha deixat de

treballar per complir els seus objectius econòmics, financers i

fiscals, fins i tot mitjançant l'establiment d'aliances amb altres

CCAA amb les que ens uneixen les mateixes problemàtiques.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a:

1. Complir els compromisos adquirits amb la comunitat

autònoma de les Illes Balears el passat mes de desembre de

2015 per a l'anualitat 2016 i procedir a iniciar, sense més

dilació, els expedients pressupostaris necessaris per dotar la

comunitat autònoma de les Illes Balears de 106,2 milions

d'euros en els pressupostos generals de l'Estat per al 2016.

2. Iniciar els treballs per a l'elaboració d'un nou sistema de

finançament autonòmic consensuat amb els altres grups

parlamentaris i les comunitats i ciutats autònomes, basat en els

següents criteris: equitat, solidaritat, ordinalitat.



2814 BOPIB núm. 59 - 9 de setembre de 2016

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El portaveu:

Andreu Alcover i Ordinas.

S)

RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per

M enorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals.

La Comandància General de Balears ha organitzat per al

proper dia 5 d’octubre un acte solemne de jura de bandera per

a civils a la Plaça de l'Esplanada des Castell (Menorca).

Segons la comunicació ( http://www.ejercito.mde.es

/unidades/Islas_Baleares/comgebal/ ) de la Comandància “la

Jura civil es la expresión cívica, pública e individual de lealtad

hacia España y hacia los españoles”.

Per a MÉS per Menorca aquests actes militars d’exaltació

de l’espanyolisme no fan més que generar divisió i malestar en

la societat de les Illes Balears; una comunitat que se sent

maltractada en molts àmbits (en finançament, en cultura, en

drets, etc.) i que percep de l’espanyolisme molta incomprensió

i insensibilitat.

L’expressió i l’exaltació militar de la jura de bandera

espanyola, després d’anys de prohibició recent -pel govern

Bauzá- dels símbols propis de la catalanitat de Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera, esdevé una provocació

intolerable contra la voluntat popular dels nostres pobles i dels

nostres ciutadans.

Però a més a més de les connotacions de força i menyspreu

a la cultura i la llengua pròpies de les Illes, l’acte de jura suposa

una mostra de com s’utilitzen els recursos econòmics de tots els

ciutadans, en un moment i en un context social de moltes

mancances per atendre i donar resposta a les necessitats

educatives, sanitàries o de benestar social.

En aquest context sembla groller que els poders públics

organitzin actes on es diuen coses com aquestes:

“¿Hay que besar la Bandera Nacional? ¿Ocurre algo si no

se hace? El beso a la bandera es un gesto simbólico que

supone sellar el compromiso con España. Sin embargo, puede

ocurrir que los nervios generen un lapsus momentáneo pero...

¡no lo dudes, besa la bandera! Como curiosidad, cuando los

participantes civiles se inscriben para formar parte de estas

ceremonias se recomienda a las mujeres no llevar carmín en

los labios, para no manchar la Bandera.”

Per tot l’exposat, el grup parlamentari MÉS per Menorca

proposa que el Parlament de les Illes Balears aprovi la següent

resolució:

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

Ministeri de Defensa perquè deixin d'organitzar actes civils de

jura de la bandera espanyola a les Illes Balears i a la resta de la

l’Estat, que no fan més que generar divisió social i utilitzen

recursos públics que en el context present són escassos i

absolutament necessaris per a cobrir i millorar la prestació de

serveis públics de l’estat del benestar.

Palma, a 1 de setembre de 2016.

El portaveu:

Nel Martí i Llufriu.

T)

RGE núm. 11890/16, dels Grups Parlamentaris

Socialista, MÉS per Mallorca i M ÉS per Menorca, relativa

a derogació del Reial Decret de revàlides de la LOMQE,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca presenten la proposició no de llei següent perquè sigui

tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

La Llei de millora de la qualitat educativa (LOMQE) va

ésser aprovada amb el rebuig explícit de bona part de la

societat i de la comunitat educativa de les Illes Balears de

l’Estat espanyol pel seu esperit excloent, segregador, amb un

intent manifest de classificació i gradació de les diferències

entre alumnat, territoris, centres, docents, etc.

Aquest rebuig s’ha fet palès i s’ha posat de manifest en

diferents ocasions i diferents àmbits socials i educatius. Tant

des d'associacions pedagògiques, com de pares i mares, de

treballadors de l’ensenyament i des de plataformes i grups de

caràcter pedagògic.

Des del Parlament de les Illes Balear, també s’aprovà una

iniciativa l’octubre de 2015 on es demanava la reducció de les

conseqüències de l’aplicació d’aquesta llei i s’instava el Govern

de l'Estat espanyol a aturar el calendari de la seva aplicació.

El Govern de l’Estat espanyol, malgrat haver estat informat

de les deficiències i contrasentits de la LOMQE, no ha fet cap

intenció d’escoltar la comunitat educativa i, malgrat la seva

situació d’interinitat per estar en funcions, el Consell de

Ministres ha aprovat el RD 310/2016, de 29 de juliol, que

regula les proves externes de ESO i Batxillerat (revàlides) i que

obliga tot l’alumnat a sotmetre’s a un examen abans de poder

obtenir la titulació acadèmica, malgrat hagi aprovat totes les

assignatures necessàries per obtenir-la. Com tothom entén, fer

una prova no ens genera informació transcendent sobre un

estudiant. Per avaluar-lo, es requereix molt més que una simple

prova, cal tenir més informació sobre les seves capacitats,

competències, etc. Així doncs, aquesta avaluació no cerca la

millora de qualitat de l’ensenyament com intenten fer veure des

de l’òrgan que l’ha proposada. Sols ataca la igualtat del sistema

perquè afavoreix tots aquells que poden preparar-la i condemna

tot aquell que no la superi, ja que no dóna cap alternativa per

continuar amb la seva formació personal; es pot donar el cas de

tenir alumnes amb totes les assignatures aprovades i sense

titulació.

Cal dir també que aquesta norma no ha estat consensuada

amb els responsables d’educació de les diferents comunitats
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autònomes ni tampoc no ha estat consensuada amb la comunitat

educativa. Aquesta norma l'aprova un govern en funcions per

regular preceptes bàsics envaint les competències dels governs

autonòmics.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten

la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al

RD 310/2016 de juliol, i insta el Govern de les Illes Balears a

demanar la seva retirada immediata i la seva derogació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

espanyol a convocar la Conferència Sectorial d’Educació per

poder arribar a un posicionament clar i unànime en relació amb

el RD 310/2016 i la seva derogació.

Palma, a 2 de setembre de 2016.

Els portaveus:

Andreu Alcover i Ordinas..

David Abril i Hervás.

Nel Martí i Llufriu.

El diputat:

Enrique Casanova i Peiro.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 11508/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.

Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sobre la

situació de sequera a les Illes Balears.

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

6 de setembre de 2016, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, davant la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre la

situació de sequera que afecta les Illes Balears i les actuacions

que ha dut i pensa dur a terme el Govern per tal de palAliar

aquesta situació.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 11525/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del delegat

en funcions del Govern a les Illes Balears, sobre possibles

incompliments dels protocols d'actuació en casos de

violències masclistes.

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

6 de setembre de 2016, conformement amb l'article 46.4 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,

mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals recapti la compareixença del delegat

en funcions del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar

sobre el tema indicat.

Palma, a 6 de setembre.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

RGE núm. 11526/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra.

Consellera de Salut, sobre possibles incompliments dels

protocols d'actuació en casos de violències masclistes.

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

6 de setembre de 2016, conformement amb l'article 46 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,

mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió de Salut recapti

la compareixença de la Sra. Consellera de Salut, per tal

d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

RGE núm. 11597/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident

i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sobre política

del Govern en relació amb la Platja de Palma.

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

6 de setembre de 2016, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,

mitjançant el qual se solAlicita la compareixença del Sr.

Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme,

davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre la

situació de la Platja de Palma i les polítiques que està duent a

terme el Govern al respecte.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 10014/16, pel qual es dissol el

ColAlegi Oficial d'Agents Comercials de Menorca. 

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

6 de setembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

11807/16, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, i, conformement amb l'article 98 del

Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini esmentat

fins a dia 26 de setembre de 2016.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la

Compilació de dret civil de les Illes Balears. 

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

6 de setembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

11808/16, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, i, conformement amb l'article 98 del

Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini esmentat

fins a dia 29 de setembre de 2016.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 10986/16, de

reforma de la Llei electoral de les Illes Balears. 

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

6 de setembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

11243/16, presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, i accepta la retirada de la

proposició de llei esmentada.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 11175/16,

relativa a millorar la transparència a les llistes d'espera del

sistema sanitari a les Illes Balears. 

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

6 de setembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

11248/16, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei

esmentada.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 11164/16,

relativa a derogació de les lleis d'estabilitat pressupostària

i de sostenibilitat de l'Administració Local. 

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

6 de setembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

11250/16, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

i accepta la retirada de la proposició no de llei esmentada.

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

F)

SolAlicitud de caràcter públic per a la Comissió no

permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa

(RGE núm. 10931/16 i 10939/16).

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació sobre

les autopistes d'Eivissa del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 14 de juliol de 2016, admeté a tràmit els escrits

RGE núm. 10931/16 i 10939/16, presentats pels Grups

Parlamentaris Popular i Socialista, respectivament, mitjançant

els quals solAliciten que les sessions i els treballs de l'esmentada

comissió tenguin caràcter públic, i acorda d'incloure'ls a l'ordre

del dia d'una propera sessió de la comissió.

Palma, a 7 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-053.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-057.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-058.pdf#page=64
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-058.pdf#page=64
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Ordre de Publicació

G)

Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11806/16,

relatiu a proposta del Pla de treball de la Comissió no

permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa,

presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació sobre

les autopistes d'Eivissa del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 2 de setembre de 2016, admet a tràmit l'escrit

esmentat que es transcriu a continuació, i acorda d'incloure'l a

l'ordre del dia d'una propera sessió de la comissió.

Palma, a 7 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears mitjançant el

present escrit, presenta a la Mesa de la Comissió d'Investigació

sobre les autopistes d'Eivissa el següent pla de treball:

Esborrany del pla de treball de la Comissió No

Permanent d'Investigació de les autopistes d'Eivissa

I. Continguts

Es planteja estudiar les diferents fases des de la planificació

de les autopistes d'Eivissa (accessos a l'aeroport i carretera de

Sant Antoni), la seva adjudicació, execució i gestió fins a

l'actualitat.

1. Planificació

1.1. Convenis de Carreteres Estat-CAlB. 1998-2004.

(2003-2007)

1.2. Canvi de model viari. (Autopistes) (2003-2007)

1.3. Canvi de model de finançament. (Concessions)

(2003-2007)

1.4. Informes Ministeri de Foment. (2003-2007)

1.5. Estudis Informatius Projectes. (2003-2007)

1.6. Estudis de Viabilitat Tècnica i Econòmica Projectes.

(2003-2007)

1.7. Tramitació de Projectes (Informes tècnics i organismes

afectats, informació pública,  tràmit ambiental,  etc.)

(2003-2007)

1.8. Aprovació Projectes. (2003-2007)

1.9. Anàlisi (possibles deficiències) projectes. (2003-2007)

2. Adjudicació

2.1. Licitació. (2003-2007)

2.2. Adjudicació. (2003-2007)

2.3. Possibles modificacions del Contracte de Concessió.

3. Execució

3.1. Expropiacions. (2003-2007) (2007-2011) (2011-2015)

3.2. Dipòsits de terres. (2003-2007). (2007-2011) (2011-2015)

3.3. Tram AENA (Aeroport). (2003-2007) (2007-2011)

3.4. Drenatges. (Aeroport). (2003-2007) (2007-2011)

(2011-2015)

3.5. Obres realitzades fora de projecte. (2003-2007)

3.6. Sobrecostos obres. (2003-2007)

3.7. Paralització de les obres. (2003-2007)

3.8. Posada en servei anticipat. (2003-2007)

3.9. Seguiment ambiental obres (Plantes Asfàltiques).

(2003-2007) (2007-2011)

3.10. Seguiment arqueològic obres (Aeroport). (2003-2007)

(2007-2011)

3.11. Finalització obres.

3.12. Anàlisi (possibles deficiències) obres. (2003-2007)

3.13. Modificats Projectes. (2003-2007) (2007-2011)

3.14. Escultures. 1 % cultural. (2003-2007) (2007-2015)

3.15.- Ronda Sud Sant Antonio. (2003-2007) (2007-2011)

3.16.- Bulevard (Platja d'En Bossa).(2003-2007) (2007-2011)

3.17.- Informes externs encarregats per l'Administració.

4. Gestió

4.1. Inundacions. (2003-2007) (2007-2011) (2011-2015).

4.2. Reequilibri econòmic concessions. (2003-2007)

(2007-2011) (2011-2015).

4.3. Pagament peatge.(2003-2007) (2007-2011) (2011-2015).

Empreses auditores de la comptabilitat i del trànsit. Fiabilitat

del Sistema de control.

4.4. Punts de comptatge de vehicles (Sant Antoni).(2003-2007)

(2007-2011) (2011-2015).

II. Documentació a solA licitar

1. Convenis carreteres Estat-CAIB. 1998 -2004.

2. Comunicacions escrites Ministeri Foment i CAIB i Ministeri

Foment, incompliment convenis de carreteres i denúncia

convenis, incloent-hi el conveni entre Govern i Consell

mitjançant el qual el Govern s'arroga la competència en matèria

de carreteres per executar el projecte.

3. Estudis informatius projectes.

4. Estudis de viabilitat projectes, alA legacions, contestació alA
legacions.

5. Resolucions aprovació Estudis de viabilitat de 2005

autovies.

6. Escrit remissió de 29-11-2004 de l'informe Ministeri de

Foment .26-09-2004. Aeroport.

7. Informes tècnics i de supervisió Ministeri de Foment

projectes autovies.

8. Expedient aprovació projectes traçat i constructius autovies

(informes tècnics, informes de supervisió tècnica Conselleria,

informació pública, alAlegacions, contestació alAlegacions,

tramitació ambiental)

9. Aprovacions tècnica i definitiva projectes traçat i constructiu

autovies.

10. Informe DG de Recursos Hídrics. Aeroport. 17-08-2004

11. Dictamen de la CBMA Aeroport. Novembre de 2004

12. Projectes de traçat i constructius autovies aprovats.

13. Actes de replanteig projectes.

14. Actuacions administratives de preparació dels contractes

concessions autovies (Justificació necessitat, Plecs de clàusules

administratives i de prescripcions tècniques etc.).

15. Expedient aprovació de despesa contractes concessió

autovies.

16. Informe justificatiu modificació d'anualitats 29-11-2005

Aeroport.

17. Informe intervenció de 25-02-2005 modificació anualitats

aeroport.

18. Informe reajustament anualitats 13-02-2006. Aeroport.

19. Acords de Consell de Govern 11-02-2005 i 23-12-2005

despesa i anualitats i modificació. Aeroport.

20. Expedient contractació concessions autovies (licitació,

informes tècnics, actes de la mesa de contractació, etc.).

21. Llibre d'ordres obres autovies.
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22. Actes reunions d'obres autovies.

23. Actes reunions Conselleria Obres Públiques-contractistes

Autovies.

24. Resolucions judiCials/administratives paralització plantes

asfàltiques.

25. Projecte de recuperació paisatgística de la parcelAla
ocupada per les plantes asfàltiques instalAlades al Polígon de

Montecristo. Setembre de 2008.

26. Contracte de seguiment ambiental se les plantes asfàltiques

del polígon de Montecristo.

27. Informes Departament de Patrimoni Consell d'Eivissa.

28. Informes seguiment arqueològic obres.

29. Comunicacions Conselleria Obres Públiques / AENA.

30. Certificació quantia pagament expropiacions autovies per

anys i concepte (dipòsit previ o mutu acord).

31. Expedient expropiació del terrenys afectats de l'entitat

Fiesta Hotel, S.A. Per l'autovia Aeroport (pagament dipòsit

previ a informes tècnics, devolució de quantitats de

17-04-2009,  etc.

32. Conveni oficina atenció expropiat- Consell/Govern.

33. Ordres posada en servei anticipat autovies.

34. Projecte drenatge OD2 autovia Aeroport, informes tècnics,

tramitació ambiental i aprovació.

35. Expedient de contractació projecte drenatge OD2 Aeroport.

36. Actes de comprovació obres autovies.

37. Ordres instalAlació escultures.

38. Informes inundacions (Aeroport).

39. SolAlicitud modificats projectes presentats pels

concessionaris.

40. Informes tècnics pagament modificats autovies de 2009.

41. Informes jurídics pagament modificats autovies de 2009.

42. Acords Consell de Govern 29-12-2009 pagament

modificats.

43. SolAlicituds reequilibri econòmic concessionàries.

44. Informe Cap Departament Obres Públiques de 21-01-11

reequilibri concessió Aeroport.

45. Resolució desestimació de 10-03-11 reequilibri concessió

Aeroport.

46. Informe Cap Departament Obres Públiques de 27-03-13

reequilibri concessió Aeroport.

47. Informe Cap Departament d'Obres Públiques 24 029-04-11

reequilibri concessió Sant Antoni.

48. Resolució desestimació de 20-05-11 reequilibri concessió

Aeroport.

49. 5 Informes pagament peatge (Serveis Jurídics 17-10-10,

Advocacia 26-05- 10, Intervenció CAlB 25-01-11, Ernts &

Young 28-04-11, Intervenció CAIB 10-04-13).

50. Resolució pagament peatge de 2011.

51. Requeriments retirada terres (Aeroport) de 17-04-2009 i

altres.

52.  Informe advocacia retirada de terres de 27-01-2009.

53. Resolució execució fiança per no retirada terres.

(Aeroport).

54. Comunicacions escrites Cons. Hisenda-BBVA execució

fiança Accesos de Ibiza, S.A. (Aeroport).

56. Informes dels treballs de retirada de terres.

57. Expedients d'aprovació de despesa i contractació punts de

compte de vehicles Sant Antoni.

58. Informes Auditoria de les Autovies.

59. Informe Advocacia Auditoria Autovies.

60. Informe UC3.

61. Sentències Jutjat la Instància núm. 4, del TSJ Illes Balears

i TS retirada de terres.

62. Sentències TSJ Illes Balears i TS respecte dels convenis de

carreteres.

63. Sentències TSJ Illes Balears i TS respecte dels modificats

projectes.

64. Sentències TSJ Illes Balears i TS respecte del reequilibri

concessions.

65. Sentències TSJ Illes Balears respecte del pagament peatge.

66. Diligències informatives obertes per la Fiscalia

anticorrupció de les Illes Balears a instància d'altri o a iniciativa

pròpia sobre les Autopistes d'Eivissa, en cas de no haver estat

declarades secretes.

67. Sentència jutjat d'instrucció 4 d'Eivissa per l'ocupació

ilAlegal de terres.

68. Expedients i informes tècnics de patrimoni respecte dels

projectes de les autopistes d'Eivissa.

* Tots aquest documents han de ser requerits per a la seva

presentació a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,

excepte els següents que han de ser requerits als organismes

que s'assenyalen en cada cas:

Doc. 54.- A la Conselleria d' Hisenda i Administracions

Públiques.

Doc. 52, 59, 62, 63, 64 i 65. A la Direcció de l'Advocacia

CAlB.

Doc 66. A la Fiscalia anticorrupció de Balears.

Doc. 68. Al Consell d'Eivissa

III. Llistat de compareixents

1. Sr. Jaume Matas Palou (2003-2007).

2. Sra. Margarita Isabel Cabrer Gonzalez. Consellera OP

(2003-2007).

3. Sr. Carlos Jover Jaume. DG Obres Públiques (2003-2007).

Cap Departament OP (2011-2015).

4. Sra. Isabel Sartorius Acosta. SG Conselleria OP

(2003-2007).

5. Sr. Joan Crespi Capó. (DG Recursos Hídries 2003-2007)

6. Sr. Miguel M. Ramis de Aireflor i Catany. (Vicepresident

CBMA 2003-2007).

7. Sr. José Morell Fernandez. (Cap Departament Obres

Públiques 2003-2007).

8. Sr. José Manuel Perez Ribas. (Director Obres).

9. Sr. Representant Ministeri de Foment. (2003-2007).

10. Sr. José Amengual Antich. (Vice-Interventor General

CAIB).

11. Sr. Antonio Bosch Tugores. (Soci Ernts & Young Palma).

12. Sr. Pere Palau Torres. President del Consell d'Eivissa

(2003-2007)

13. Sra. Stella Matutes Prats. Consellera Vies i Obres del

Consell d'Eivissa (2003-2007)

14. Sr. Joan Marí Tur, conseller de patrimoni del Consell

d'Eivissa (2003-2007)

15. Jaume Font (Conseller Medi Ambient CAlB 2003-2007)

16. Sr. Joan Ramón Torres (Tècnic patrimoni Consell

d'Eivissa)

17. Sr. Matias Arrom Bibiloni. (MAB) (Aeroport)

18. Sr. Antonio Sanchez Soliño (Professor de Universitat)

19. Sr. Raul Arce Alonso. (Ortiz Madrid). (Aeroport)

20. Representant legal IBISAN. (Sant Antoni)

21. Representant legal de FCC. (Sant Antoni)

22. Representant legal Ortiz València. (Sant Antoni)

23. Enrique Ortiz, empresari (Sant Antoni)

24. Abel Matutes, empresari

25. Daniel Mercado. Over marqueting
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26. Deloitte delegat empresa auditora

27. Representants Advocacia CAIB (Responsables

Contenciosos Concessionàries)

28. Sr. Francesc Antich (President CAlB 2007-2011)

29. Sr. Xico Tarrés (President del Consell d'Eivissa 2007-2011)

30. Sr. Jaume Carbonero Malberti. (Conseller 2007-2011)

31. Sr. Antoni Armengol Garau. (DG Obres Públiques

2007-2011)

32. Sr. Simó Gornés Hachero. Conseller competent

(2011-2013).

33. Sra. Ana Maria Garcia Serrano. DG Obres Públiques

(2011-2013)

34. Sr. Gabriel Company Bauza. Conseller competent

(2013-2015)

35. Sr. Juan Salvador Iriarte. (DG Tranports 2013-2015)

36. Sr. Saviniano Medrano Izaola. (Soci Ernts & Young

Madrid)

37. Sr. Albert Prats Rodríguez. (Conseller Mobilitat Consell

2003-2007)

38. Sr. Joan d'es Pou (afectat expropiacions Sant Antoni)

39. Sra. Fanny Tur (portaveu plataforma anti-autopistes)

40. Sra. Neus Prats. Activista GEN-GOB

41. Josep Garí, arqueòleg

42. Síndic de comptes encarregat del compte general de la

CAIB

43. Maria Sala Serra (Can Benet) - Finca Cas Puig (Afectada

Sant Antoni)

44. Joan Mas Mesquida, enginyer director de les concessions

IV. Metodologia

Els treballs de la Comissió d'investigació sobre les autovies

d'Eivissa es desenvoluparan amb la màxima agilitat possible i,

així les compareixences després del lliurament de la

documentació solAlicitada. A ser possible les compareixences

començaran tres setmanes després d'haver-se aprovat el pla de

treball de la comissió.

Tots els grups parlamentaris podran formular preguntes al

o a la compareixent, durant un temps de 15 minuts. Aquest

temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions.

El diàleg entre el o la portaveu d'un grup parlamentari i el

o la compareixent serà interactiu. El grup parlamentari iniciarà

i finalitzarà el diàleg.

Donada la importància de determinades compareixences, de

manera excepcional i a criteri del president de la comissió, se

serà flexible amb el temps d'alguna compareixença.

Les compareixences a la Comissió es produiran,

preferentment, en l'ordre cronològic següent: planificació,

adjudicació, execució i gestió de les autovies d'Eivissa.

La comissió tindrà màxima agilitat, es dedicaran els mesos

d'octubre i novembre a les compareixences i el mes de

desembre a l'elaboració, la presentació i l'aprovació de les

conclusions.

En benefici de l'aclariment dels fets que s'investiguen, els

membres de la Comissió d'investigació sobre les autovies

d'Eivissa, i en funció tant dels testimonis aportats com de la

documentació estudiada, han de poder proposar, valorar i, si

n'és el cas, aprovar, per majoria de membres, nous testimonis

de compareixents i noves solA licituds de documentació que es

considerin necessaris, encara que no hagin estat acordats en el

document de pla de treball aprovat inicialment.

A la seu del Parlament, 2 de setembre de 2016

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández

Els diputats:

Aitor Morrás i Alzugaray

Salvador Aguilera i Carrillo

Ordre de Publicació

H)

Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11809/16,

relatiu a proposta del Pla de treball de la Comissió no

permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa,

presentat pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,

Socialista i MÉS per Menorca.

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació sobre

les autopistes d'Eivissa del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 2 de setembre de 2016, admet a tràmit l'escrit

esmentat que es transcriu a continuació, i acorda d'incloure'l a

l'ordre del dia d'una propera sessió de la comissió.

Palma, a 7 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Els Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i

MÉS per Menorca presenten la següent proposta de Pla de

Treball per a la Comissió No permanent d'Investigació sobre

les autopistes d'Eivissa.

Pla de treball

I. Continguts

Es planteja estudiar les diferents fases des de la planificació

de les autopistes d'Eivissa (accessos a l'aeroport i carretera de

Sant Antoni), la seva adjudicació, execució i gestió fins a

l'actualitat.

1. Planificació

1.1. Convenis de Carreteres Estat-CAIB. 1998-2004.

(2003-2007)

1.2. Canvi de model viari. (Autopistes) (2003-2007)

1.3. Canvi de model de finançament. (Concessions)

(2003-2007)

1.4. Informes Ministeri de Foment. (2003-2007)

1.5. Estudis Informatius Projectes. (2003-2007)

1.6. Estudis de Viabilitat Tècnica i Econòmica Projectes.

(2003-2007)

1.7. Tramitació de Projectes (Informes tècnics i organismes

afectats, informació pública,  tràmit ambiental,  etc.)

(2003-2007)

1.8. Aprovació Projectes. (2003-2007)

1.9. Anàlisi (possibles deficiències) projectes. (2003-2007)

2. Adjudicació

2.1. Licitació. (2003-2007)

2.2. Adjudicació. (2003-2007)

2.3. Possibles modificacions del Contracte de Concessió.

3. Execució

3.1. Expropiacions. (2003-2007) (2007-2011) (2011-2015)

3.2. Dipòsits de terres. (2003-2007). (2007-2011) (2011-2015)
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3.3. Tram AENA (Aeroport). (2003-2007) (2007-2011)

3.4. Drenatges. (Aeroport). (2003-2007) (2007-2011)

(2011-2015)

3.5. Obres realitzades fora de projecte. (2003-2007)

3.6. Sobrecostos obres. (2003-2007)

3.7. Paralització de les obres. (2003-2007)

3.8. Posada en servei anticipat. (2003-2007)

3.9. Seguiment ambiental obres (Plantes Asfàltiques).

(2003-2007) (2007-2011)

3.10. Seguiment arqueològic obres (Aeroport). (2003-2007)

(2007-2011)

3.11. Finalització obres.

3.12. Anàlisi (possibles deficiències) obres. (2003-2007)

3.13. Modificats Projectes. (2003-2007) (2007-2011)

3.14. Escultures. 1 % cultural. (2003-2007) (2007-2015)

3.15.- Ronda Sud Sant Antonio. (2003-2007) (2007-2011)

3.16.- Bulevard (Platja d'En Bossa).(2003-2007) (2007-2011)

3.17.- Informes externs encarregats per l'Administració.

4. Gestió

4.1. Inundacions. (2003-2007) (2007-2011) (2011-2015).

4.2. Reequilibri econòmic concessions. (2003-2007)

(2007-2011) (2011-2015).

4.3. Pagament peatge.(2003-2007) (2007-2011) (2011-2015).

Empreses auditores de la comptabilitat i del trànsit. Fiabilitat

del Sistema de control.

4.4. Punts de comptatge de vehicles (Sant Antoni).(2003-2007)

(2007-2011) (2011-2015).

II. Documentació a solAlicitar

1. Convenis carreteres Estat-CAIB. 1998 -2004.

2. Comunicacions escrites Ministeri Foment i CAIB i Ministeri

Foment, incompliment convenis de carreteres i denúncia

convenis, incloent-hi el conveni entre Govern i Consell

mitjançant el qual el Govern s'arroga la competència en matèria

de carreteres per executar el projecte.

3. Estudis informatius projectes.

4. Estudis de viabilitat projectes, alA legacions, contestació alA
legacions.

5. Resolucions aprovació Estudis de viabilitat de 2005

autovies.

6. Escrit remissió de 29-11-2004 de l'informe Ministeri de

Foment .26-09-2004. Aeroport.

7. Informes tècnics i de supervisió Ministeri de Foment

projectes autovies.

8. Expedient aprovació projectes traçat i constructius autovies

(informes tècnics, informes de supervisió tècnica Conselleria,

informació pública, alAlegacions, contestació alAlegacions,

tramitació ambiental)

9. Aprovacions tècnica i definitiva projectes traçat i constructiu

autovies.

10. Informe DG de Recursos Hídrics. Aeroport. 17-08-2004

11. Dictamen de la CBMA Aeroport. Novembre de 2004

12. Projectes de traçat i constructius autovies aprovats.

13. Actes de replanteig projectes.

14. Actuacions administratives de preparació dels contractes

concessions autovies (Justificació necessitat, Plecs de clàusules

administratives i de prescripcions tècniques etc.).

15. Expedient aprovació de despesa contractes concessió

autovies.

16. Informe justificatiu modificació d'anualitats 29-11-2005

Aeroport.

17. Informe intervenció de 25-02-2005 modificació anualitats

aeroport.

18. Informe reajustament anualitats 13-02-2006. Aeroport.

19. Acords de Consell de Govern 11-02-2005 i 23-12-2005

despesa i anualitats i modificació. Aeroport.

20. Expedient contractació concessions autovies (licitació,

informes tècnics, actes de la mesa de contractació, etc.).

21. Llibre d'ordres obres autovies.

22. Actes reunions d'obres autovies.

23. Actes reunions Conselleria Obres Públiques-contractistes

Autovies.

24. Resolucions judiCials/administratives paralització plantes

asfàltiques.

25. Projecte de recuperació paisatgística de la parcelAla
ocupada per les plantes asfàltiques instalAlades al Polígon de

Montecristo. Setembre de 2008.

26. Contracte de seguiment ambiental se les plantes asfàltiques

del polígon de Montecristo.

27. Informes Departament de Patrimoni Consell d'Eivissa.

28. Informes seguiment arqueològic obres.

29. Comunicacions Conselleria Obres Públiques / AENA.

30. Certificació quantia pagament expropiacions autovies per

anys i concepte (dipòsit previ o mutu acord).

31. Expedient expropiació del terrenys afectats de l'entitat

Fiesta Hotel, S.A. Per l'autovia Aeroport (pagament dipòsit

previ a informes tècnics, devolució de quantitats de

17-04-2009,  etc.

32. Conveni oficina atenció expropiat- Consell/Govern.

33. Ordres posada en servei anticipat autovies.

34. Projecte drenatge OD2 autovia Aeroport, informes tècnics,

tramitació ambiental i aprovació.

35. Expedient de contractació projecte drenatge OD2 Aeroport.

36. Actes de comprovació obres autovies.

37. Ordres instalAlació escultures.

38. Informes inundacions (Aeroport).

39. SolAlicitud modificats projectes presentats pels

concessionaris.

40. Informes tècnics pagament modificats autovies de 2009.

41. Informes jurídics pagament modificats autovies de 2009.

42. Acords Consell de Govern 29-12-2009 pagament

modificats.

43. SolAlicituds reequilibri econòmic concessionàries.

44. Informe Cap Departament Obres Públiques de 21-01-11

reequilibri concessió Aeroport.

45. Resolució desestimació de 10-03-11 reequilibri concessió

Aeroport.

46. Informe Cap Departament Obres Públiques de 27-03-13

reequilibri concessió Aeroport.

47. Informe Cap Departament d'Obres Públiques 24 029-04-11

reequilibri concessió Sant Antoni.

48. Resolució desestimació de 20-05-11 reequilibri concessió

Aeroport.

49. 5 Informes pagament peatge (Serveis Jurídics 17-10-10,

Advocacia 26-05- 10, Intervenció CAlB 25-01-11, Ernts &

Young 28-04-11, IntervencióCAlB 10-04-13).

50. Resolució pagament peatge de 2011.

51. Requeriments retirada terres (Aeroport) de 17-04-2009 i

altres.

52.  Informe advocacia retirada de terres de 27-01-2009.

53. Resolució execució fiança per no retirada terres.

(Aeroport).

54. Comunicacions escrites Cons. Hisenda.-BBVA execució

fiança Accesos de Ibiza, S.A. (Aeroport).

56. Informes dels treballs de retirada de terres.
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57. Expedients d'aprovació de despesa i contractació punts de

compte de vehicles Sant Antoni.

58. Informes Auditoria de les Autovies.

59. Informe Advocacia Auditoria Autovies.

60. Informe UC3.

61. Sentències Jutjat la Instància núm. 4, del TSJ Illes Balears

i TS retirada de terres.

62. Sentències TSJ Illes Balears i TS respecte dels convenis de

carreteres.

63. Sentències TSJ Illes Balears i TS respecte dels modificats

projectes.

64. Sentències TSJ Illes Balears i TS respecte del reequilibri

concessions.

65. Sentències TSJ Illes Balears respecte del pagament peatge.

66. Escrits i comunicacions entre l'Advocacia i la Fiscalia

anticorrupció de les Illes Balears relacionats amb les autopistes

d'Eivissa.

67. Sentència jutjat d'instrucció 4 d'Eivissa per ocupació ilAlegal

de terrenys.

68. Expedients i informes tècnics de patrimoni del Consell

d'Eivissa relacionats amb les autopistes d'Eivissa.

* Tots aquest documents han de ser requerits per a la seva

presentació a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,

excepte els següents que han de ser requerits als organismes

que s'assenyalen en cada cas:

Doc. 54.- A la Conselleria d' Hisenda i Administracions

Públiques.

Doc. 52, 59, 62, 63, 64, 65, 66 i 67. A la Direcció de

l'Advocacia CAlB.

Doc. 68. Al Consell d'Eivissa

III. Llistat de compareixents

1. Sr. Jaume Matas Palou.

2. Sra. Margarita Isabel Cabrer Gonzalez.

3. Sr. Carlos Jover Jaume.

4. Sra. Isabel Sartorius Acosta.

5. Sr. Joan Crespi Capó.

6. Sr. Miguel M. Ramis de Aireflor i Catany.

7. Sr. José Morell Fernandez.

8. Sr. José Manuel Perez Ribas.

9. Sr. Representant Ministeri de Foment.

10. Sr. José Amengual Antich.

11. Sr. Antonio Bosch Tugores.

12. Sr. Pere Palau Torres.

13. Sra. Stella Matutes Prats.

14. Sr. Joan Marí Tur.

15. Sr. Matias Arrom Bibiloni.

16. Sr. Antonio Sanchez Soliño.

17. Sr. Raul Arce Alonso.

18. Sr. Miguel Àngel Vazquez.

19. Representant legal de FCC.

20. Sr. José Hevia.

21. Sr. Enrique Ortiz.

22. Sr. Abel Matutes Torres.

23. Sr. Daniel Mercado. Over marqueting

24. Deloitte delegat empresa auditora

25. Representants Advocacia CAlB

26. Sr. Jaume Carbonero Malberti.

27. Sr. Antoni Armengol Garau.

28. Sr. Simó Gomes Hachero.

29. Sra. Ana Maria Garcia Serrano.

30. Sr. Gabriel Company Bauza.

31. Sr. Juan Salvador Iriarte.

32. Sr. Saviniano Medrano Izaola.

33. Sr. Joan d'es Pou.

34. Maria Sala Serra (de Cas Puig).

35. Sra. Fanny Tur.

36. Sr. Albert Prats Rodríguez.

37. Sra. Neus Prats.

38. Josep Garí.

39. Bernat Salvà.

40. Joan Mas Mesquida.

IV. Metodologia

Els treballs de la Comissió d'investigació sobre les autovies

d'Eivissa es desenvoluparan amb la màxima agilitat possible i,

així, les compareixences es produiran al mateix temps que es

tramita el lliurament de la documentació solAlicitada. Les

compareixences començaran tres setmanes després d'haver-se

aprovat el pla de treball de la Comissió.

Tots els grups parlamentaris podran formular preguntes al

o la compareixent, durant un temps de 15 minuts. Aquest temps

podrà utilitzar-se en una o dues intervencions.

El diàleg entre el o la portaveu d'un grup parlamentari i el

o la compareixent serà interactiu. El grup parlamentari iniciarà

i finalitzarà el diàleg.

Atesa la importància de determinades compareixences, de

manera excepcional i a criteri del president de la comissió, se

serà flexible amb el temps d'alguna compareixença.

Les compareixences a la Comissió es produiran,

preferentment, en l'ordre cronològic següent: planificació,

adjudicació, execució i gestió de les autovies d'Eivissa.

La comissió tindrà màxima agilitat, es dedicaran els mesos

d'octubre i novembre a les compareixences i el mes de

desembre a l'elaboració, la presentació i l'aprovació de les

conclusions.

En benefici de l'aclariment dels fets que s'investiguen, els

membres de la Comissió d'investigació de les autovies

d'Eivissa, i en funció tant dels testimonis aportats com de la

documentació estudiada, han de poder proposar, valorar i, si

n'és el cas, aprovar, per una majoria de membres, nous

testimonis de compareixents i noves solAlicituds de

documentació que es considerin necessaris, encara que no

hagin estat acordats en el document de pla de treball aprovat

inicialment.

A la seu del Parlament, 2 de setembre de 2016

Els portaveus:

David Abril i Hervás

Andreu Alcover i Ordinas

Nel Martí i Llufriu

Ordre de Publicació

I)

Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11897/16,

relatiu a proposta del Pla de treball de la Comissió no

permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa,

presentat pel Grup Parlamentari Popular.

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació sobre

les autopistes d'Eivissa del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 2 de setembre de 2016, admet a tràmit l'escrit
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esmentat que es transcriu a continuació, i acorda d'incloure'l a

l'ordre del dia d'una propera sessió de la comissió.

Palma, a 7 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

D'acord amb el que es preveu a l'article 55.2 del Reglament

del Parlament, el Grup Parlamentari Popular presenta el

següent pla de treball per tal que sigui debatut i, si n'és el cas,

aprovat, per la Comissió no permanent d'investigació sobre les

autopistes d'Eivissa.

Pla de treball de la Comissió no permanent d'investigació

sobre les autopistes d'Eivissa

I. SolAlicitud de compareixences

1. Sr. Francesc Antich i Oliver, president del Govern de les

Illes Balears a la VII legislatura.

2. Sr. Jaume Carbonero i Malberti. Conseller del Govern dels

Illes Balears VII legislatura.

3. Sr. José Morell i Fernández. Director de les obres del "nou

accés a l'aeroport d'Eivissa".

4. Sr. Juan Manuel Pérez i Ribas. Director de les obres del

"desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antonio", i

posteriorment director d'explotació de la concessió.

5. Sr. Joan Suau i Verdera. Funcionari de la CAlB, representant

de l'Administració en el procediment expropiatori.

6. Sr. José García i Carrasco. Empleat de l'empresa

TRAGSATEC, enginyer, intervinent durant l'execució de les

obres del "nou accés".

7. Sr. Jaime Barceló i Huguet. Tinent Coronel de la Guàrdia

Civil.

8. Sr. Matias Arrom i Quetglas. Gerent de la UTE Accessos

Eivissa. SA (integrada per les empreses Matías Arrom Bibiloni

i Ortiz Construccions i projectes SA), que va executar les obres

del "nou accés a l'aeroport d'Eivissa".

9. Sr. Rogelio Rodríguez i Alonso. Encarregat de la UTE

Accessos Eivissa, SA, que va executar les obres del "nou accés

a l'aeroport d'Eivissa".

10. Sr. Antonio Mengis i Vilallonga. Encarregat de la UTE

Accessos Eivissa, SA, que va executar les obres del "nou accés

a l'aeroport d'Eivissa".

11. Sra. Savina Blanco i Gran. Advocada contractada per la

contractista durant els altercats que van tenir lloc a Eivissa.

12. Sr. José Ramón Carralero i Alfaro. Estudi Zurbano SL, qui

va prestar assessorament a l'empresa durant el procés

expropiatori.

13. Sr. Mateo Estrany i Pieras. Representant de l'empresa

constructora FCC Construcció, SA.

14. Sr. Santiago Bernáldez i Llorigó. Representant de l'empresa

Enrique Ortiz i Fills Contractista d'Obres, SA.

15. Sr. Teodoro Vel'azquez i Rodríguez. Apoderat d'Ibisan

Societat Concessionària, SA, per la seva relació amb l'empresa

concessionària al temps d'executar-se les obres.

16. Sr. Antonio Armengol i Garau. DG d'Obres Públiques del

Govern de les Illes Balears a la VII legislatura.

17. Sra. Maria Angeles Berrocal. Advocacia de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

18. Sra. María Ángeles González i Amate. Advocacia de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

19. Interessa el testimoni de les persones contractades per

l'empresa ELSAMEX per a labors de camp en el procediment

expropiatori, per això se li requereix que designi el nom

l'adreça dels treballadors que van ser destinats a aquest

contracte, a fi de poder fer efectiva la seva compareixença.

20. Sr. José Manuel Bar i Cedón. Exdirector insular de

l'Administració General de l'Estat a Eivissa.

21. Sr. Ramon A. Socias i Puig. Exdelegat del Govern.

II. SolAlicituds de documentació

1. Expedient administratiu complet relatiu a l'acord del Consell

de Govern de les Illes Balears de 28 de gener de 2005, publicat

en el BOIB de 10 de febrer de 2005, pel qual es declara la

urgent ocupació dels terrenys afectats per l'execució del

projecte d'obra pública "Nou accés a l'aeroport d'Eivissa.

(CA-0013.03)".

2. Expedient administratiu complet relatiu a l'acord del Consell

de Govern de 8 d'abril de 2005 que, de conformitat amb

l'establert a l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa, declara

"la urgent ocupació dels terrenys afectats per l'expropiació al

fet que dóna lloc el projecte "Modificat n/ 1 projecte de traçat

del desdoblament de la carretera Eivissa Sant Antonio (C-731).

Condicionament local i millora de la capacitat"

(CA-0008.03.01), així com dels terrenys i béns que puguin ser

indispensables per a previsibles ampliacions del projecte de

què es tracta".

3. Expedient complet relatiu al contracte administratiu de

concessió d'obra pública per a la construcció del "Nou accés a

l'aeroport d'Eivissa", així com el de tots els modificats que se

n'hagin realitzat.

4. Expedient complet relatiu al contracte administratiu de

concessió d'obra pública per a la construcció del desdoblament

de la carretera Eivissa-Sant Antonio (C-731), així com el de

tots els modificats que se n'hagin realitzat.

5. Expedients de modificació relatius al contracte administratiu

de concessió d'obra pública per a la construcció del

desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antonio (C-731).

6. Expedients administratius relatius a les solAlicituds de

reequilibri econòmic del contracte formulades per les

concessionàries, en particular les que guarden relació amb els

sobrecostos derivats dels altercats produïts durant l'execució de

les obres.

7. Expedient administratiu relatiu al procediment de lesivitat de

la Resolució del conseller d'Habitatge i Obres Públiques, d'1 de

juny de 2011, per la qual s'aproven els criteris interpretatius

dels límits retributius del plec de clàusules administratives

particulars de la concessió d'obra pública "desdoblament de la

carretera Eivissa-Sant Antonio".

8. Expedient administratiu relatiu al procediment de lesivitat de

la Resolució del conseller d'Habitatge i Obres Públiques, de 20

de maig de 2011, per la qual s'aproven els criteris interpretatius

dels límits retributius del plec de clàusules administratives

particulars de la concessió d'obra pública "nou accés a

l'aeroport d'Eivissa".

9. Auditoria signada per la Unió Temporal d'Empreses (UTE)

formada per Gerens Hill International, SA i Ramón y Cajal

advocats S.L.P.

10. Còpia de la factura de l'auditoria signada per la Unió

Temporal d'Empreses (UTE) formada per Gerens Hill

International, SA i Ramón y Cajal advocats S.L.P.

11. Fiscalia. Còpia de document que arxiva la denúncia

presentada a la Fiscalia de les Illes Balears per part de la

Plataforma Antiautopista sobre la base del dictamen emès pel



BOPIB núm. 59 - 9 de setembre de 2016 2823

Sr. Javier Àlvarez Garcia, catedràtic de dret penal de la

Universitat Carlos III de Madrid.

12. Informe de l'Advocacia de la comunitat autònoma sobre

l'auditoria tècnica econòmica de les carreteres d'Eivissa, de data

4/10/2010.

13. Informe de l'Advocacia de la comunitat autònoma sobre les

qüestions plantejades pel Sr. Francisco Javier Alvarez Garcia,

catedràtic de dret penal de la Universitat Carlos III de Madrid,

de data 1/8/2011

14. Sentència del TSJ de les Illes Balears (Sala

Contenciosoadministrativa, Secció 1a) núm. 585/2015, de 7

octubre.

15. Sentència del TSJ de les Illes Balears (Sala

Contenciosoadministrativa, Secció 1a) núm. 714/2015, de 17

de desembre.

16. Sentència TSJ de les Illes Balears núm. 184/2010, de 9 de

març (PO 301/2005), accés a l'aeroport.

17. Sentència TSJ de les Illes Balears núm. 171/2009, de 14 de

març (PO 499/2005), Eivissa-Sant Antoni

18. Informe sobre les quantitats pagades o facturades per les

concessionàries en aplicació d'aquestes resolucions ara

declarades lesives (tant en concepte de pagaments trimestrals

a compte com de liquidacions anuals), i de les quantitats que en

tot cas s'haurien d'haver pagat o facturat tenint en compte els

límits prevists als plecs de condicions i al contracte subscrit el

seu dia.

19. Sentència de la Sala Contenciosoadministrativa, Secció 7a,

del Tribunal Suprem, núm. 1349/2016, de 8 de juny de 2016.

III. Durada i fases

Setembre-octubre: 

Fase de citació a compareixents, solAlicitud i recepció de

documentació i distribució d'aquesta als grups parlamentaris

per al seu corresponent estudi. S'estableix aquest període a

fi que els grups parlamentaris tenguin temps suficient per

estudiar la ingent documentació solAlicitada a fi que les

compareixences es puguin practicar adequadament, tot

depenent de la tardança en què sigui remesa la

documentació.

Novembre-febrer: 

Fase de compareixences. L'ordre dels compareixents

s'haurà d'establir d'acord amb la seva participació en les

distintes fases contemplades a l'objecte de la Comissió.

Març (primera quinzena): 

Debat i aprovació, si escau, de les conclusions.

IV. Format del debat

La durada del debat amb els compareixents serà de dues

hores i vint minuts aproximadament.

Es proposa un debat interactiu entre el compareixent i els

portaveus dels diferents grups parlamentaris per temps màxim

que no excedeixi de 20 minuts, dividit en dos torns i per ordre

d'intervenció de major a menor.

V. Publicitat de les sessions

Les sessions de la Comissió seran públiques.

VI. Ampliació del pla de treball

En funció de les aportacions dels compareixents i de l'estudi

de la documentació requerida, la Comissió podrà acordar la

modificació del pla de treball  i solAlicitar noves

compareixences o documentació, encara que no haguessin estat

incloses en el pla de treball aprovat inicialment per la comissió.

A la seu del Parlament, a 2 de setembre de 2016.

La portaveu

Margarita Prohens Rigo

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Composició de la Ponència tècnica sobre la gestió

sostenible dels residus a les Illes Balears.

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

6 de setembre de 2016, admet a tràmit els escrits RGE núm.

11349/16, 11351/16, 11352/16, 11354/16, 11427/16, 11428/16

i 11467/16, presentats pels diferents grups parlamentaris de la

cambra, mitjançant els quals es comuniquen els membres que

han de formar part de la ponència esmentada i que són els

següents:

Grup Parlamentari Popular:

María Tania Marí i Marí

Rafael Nadal i Homar

Grup Parlamentari Socialista:

Conxa Obrador i Guzmán

Sílvia Limones i Costa

Grup Parlamentari Podem Illes Balears:

Baltasar Picornell i Lladó

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca:

David Abril i Hervás

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

Josep Melià i Ques

Grup Parlamentari MÉS per Menorca:

Patrícia Font i Marbán

Grup Parlamentari Mixt:

Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

B)

Documentació complementària a la declaració de béns

patrimonials i activitats que proporcionin o puguin

proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les

diputades, de la diputada Maria Núria Riera i Martos.

En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del

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

la Mesa de la cambra, en sessió de dia 6 de setembre de 2016,

es procedeix a la publicació de documentació complementària

a la declaració de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels

diputats i les diputades, corresponent a la Sra. Maria Núria

Riera i Martos, a la qual podeu accedir a través de l'enllaç

següent:

Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 6 de setembre de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 42, de 22 d'abril de

2016.

-  Pàg. 1825. Resolucions derivades de Proposicions no de llei,

apartat A)

Havent observat una errada a la certificació expedida, relativa

a la Proposició no de llei RGE núm.  2978/16, relativa a

mesures tributàries sobre el medi ambient, es procedeix a

esmenar la deficiència observada en el sentit següent:

Afegir-hi, com a punt 2 el següent:

"2. Aquest estudi inclourà les externalitats negatives

produïdes pel sistema energètic tradicional, com ara les

emissions contaminants a l’atmosfera (diòxid de sofre i

òxid de nitrogen) o l’impacte mediambiental dels

elements de subministrament i transformació d’energia

(com ara les línies aèries de transport d’electricitat)."

Així mateix, a l'ordre de publicació d'aquesta resolució, s'hi ha

d'afegir l'esmena RGE núm. 5977/16.

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 54, de 7 de juliol de

2016.

-  Pàg. 2564 i 2573. Informació, apartat H)

On diu: ... RGE núm. 10565/12 ...

Hi ha de dir: ... RGE núm. 10565/16, ...

C) Correcció d'errates del BOPIB núm. 55, d'11 de juliol de

2016.

-  Pàg. 2578 i 2591. Respostes a preguntes, apartat AU)

On diu: ... RGE núm. 5388/16 i 5392/16, ...

Hi ha de dir: ... RGE núm. 5388/16 i 5393/16, ...

D) Correcció d'errates del BOPIB núm. 57, de 19 de juliol

de 2016.

-  Pàg. 2610 i 2618. Informació, apartat C)

On diu: ... RGE núm. 2279/16, ...

Hi ha de dir: ... RGE núm. 3379/16, ...

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-332-9-2.PDF
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605977
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