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AL) RGE núm. 3445/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
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Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de març de 2017.
4532
AQ) RGE núm. 3450/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
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AV) RGE núm. 3455/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a 1 de març de 2017.
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AW) RGE núm. 3456/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de març de 2017.
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AX) RGE núm. 3457/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de març de 2017.
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AY) RGE núm. 3458/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de març de 2017.
4534
AZ) RGE núm. 3459/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro a 1 de març de 2017.
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BA) RGE núm. 3460/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma a 1 de març de 2017.
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BB) RGE núm. 3461/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra a 1 de març de 2017.
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BD) RGE núm. 3463/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de març de 2017.
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BE) RGE núm. 3464/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de març de 2017.
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BF) RGE núm. 3465/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de març de 2017.
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BG) RGE núm. 3466/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de març de 2017.
4535
BH) RGE núm. 3467/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de març de 2017.
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BI) RGE núm. 3468/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de març de 2017.
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BJ) RGE núm. 3469/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de març de 2017.
4536
BK) RGE núm. 3470/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de març de 2017.
4536
BL) RGE núm. 3471/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de març de 2017.
4536
BM) RGE núm. 3472/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de març de 2017.
4536
BN) RGE núm. 3473/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de març de 2017.
4536
BO) RGE núm. 3474/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de març de 2017.
4537
BP) RGE núm. 3475/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de març de 2017.
4537
BQ) RGE núm. 3476/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de març de 2017.
4537
BR) RGE núm. 3477/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva a 1 de març de 2017.
4537
BS) RGE núm. 3478/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de març de 2017.
4537
BT) RGE núm. 3479/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de març de 2017.
4537
BU) RGE núm. 3480/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de març de 2017.
4538
BV) RGE núm. 3481/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de març de 2017.
4538
BW) RGE núm. 3482/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de març de 2017.
4538
BX) RGE núm. 3483/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de març de 2017.
4538
BY) RGE núm. 3484/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de març de 2017.
4538
BZ) RGE núm. 3485/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Alaior a 1 de març de 2017.
4538
CA) RGE núm. 3486/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de març de 2017.
4539
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CB) RGE núm. 3487/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de març de 2017.
4539
CC) RGE núm. 3488/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Algaida a 1 de març de 2017.
4539
CD) RGE núm. 3489/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de març de 2017.
4539
CE) RGE núm. 3490/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Ariany a 1 de març de 2017.
4539
CF) RGE núm. 3491/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Artà a 1 de març de 2017.
4539
CG) RGE núm. 3492/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de març de 2017.
4540
CH) RGE núm. 3493/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de març de 2017.
4540
CI) RGE núm. 3494/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Búger a 1 de març de 2017.
4540
CJ) RGE núm. 3495/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Bunyola a 1 de març de 2017.
4540
CK) RGE núm. 3496/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Calvià a 1 de març de 2017.
4540
CL) RGE núm. 3497/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Campanet a 1 de març de 2017.
4540
CM) RGE núm. 3498/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Campos a 1 de març de 2017.
4541
CN) RGE núm. 3499/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de març de 2017.
4541
CO) RGE núm. 3500/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de març de 2017.
4541
CP) RGE núm. 3501/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Consell a 1 de març de 2017.
4541
CQ) RGE núm. 3502/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Costitx a 1 de març de 2017.
4541
CR) RGE núm. 3503/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Deià a 1 de març de 2017.
4541
CS) RGE núm. 3504/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de març de 2017.
4542
CT) RGE núm. 3505/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de març de 2017.
4542
CU) RGE núm. 3506/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de març de 2017.
4542
CV) RGE núm. 3507/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de març de 2017.
4542
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CW) RGE núm. 3508/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de març de 2017.
4542
CX) RGE núm. 3509/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de març de 2017.
4542
CY) RGE núm. 3510/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de març de 2017.
4543
CZ) RGE núm. 3511/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Felanitx a 1 de març de 2017.
4543
DA) RGE núm. 3512/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de març de 2017.
4543
DB) RGE núm. 3513/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Formentera a 1 de març de 2017.
4543
DC) RGE núm. 3514/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de març de 2017.
4543
DD) RGE núm. 3515/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Inca a 1 de març de 2017.
4543
DE) RGE núm. 3516/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de març de 2017.
4544
DF) RGE núm. 3517/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Lloseta a 1 de març de 2017.
4544
DG) RGE núm. 3518/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llubí a 1 de març de 2017.
4544
DH) RGE núm. 3519/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de març de 2017.
4544
DI) RGE núm. 3520/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Manacor a 1 de març de 2017.
4544
DJ) RGE núm. 3521/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de març de 2017.
4544
DK) RGE núm. 3522/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maó a 1 de març de 2017.
4545
DL) RGE núm. 3523/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de març de 2017.
4545
DM) RGE núm. 3524/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de març de 2017.
4545
DN) RGE núm. 3525/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de març de 2017.
4545
DO) RGE núm. 3526/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Muro a 1 de març de 2017.
4545
DP) RGE núm. 3527/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Palma a 1 de març de 2017.
4545
DQ) RGE núm. 3528/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Petra a 1 de març de 2017.
4546
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DR) RGE núm. 3529/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Pollença a 1 de març de 2017.
4546
DS) RGE núm. 3530/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Porreres a 1 de març de 2017.
4546
DT) RGE núm. 3531/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de març de 2017.
4546
DU) RGE núm. 3532/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de març de 2017.
4546
DV) RGE núm. 3533/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de març de 2017.
4546
DW) RGE núm. 3534/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de març de 2017.
4547
DX) RGE núm. 3535/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de març de 2017.
4547
DY) RGE núm. 3536/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a 1 de març de 2017.
4547
DZ) RGE núm. 3537/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de març de 2017.
4547
EA) RGE núm. 3538/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de març de 2017.
4547
EB) RGE núm. 3539/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de març de 2017.
4547
EC) RGE núm. 3540/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu a 1 de març de 2017.
4548
ED) RGE núm. 3541/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de març de 2017.
4548
EE) RGE núm. 3542/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de març de 2017.
4548
EF) RGE núm. 3543/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santanyí a 1 de març de 2017.
4548
EG) RGE núm. 3544/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Selva a 1 de març de 2017.
4548
EH) RGE núm. 3545/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sencelles a 1 de març de 2017.
4548
EI) RGE núm. 3546/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de març de 2017.
4549
EJ) RGE núm. 3547 /17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sineu a 1 de març de 2017.
4549
EK) RGE núm. 3548/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sóller a 1 de març de 2017.
4549
EL) RGE núm. 3549/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Son Servera a 1 de març de 2017.
4549
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EM) RGE núm. 3550/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de març de 2017.
4549
EN) RGE núm. 3551/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de març de 2017.
4549
EO) RGE núm. 3552/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions del
pendent de pagament computat a efectes de càlcul del període de pagament de febrer.
4550
EP) RGE núm. 3553/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat el febrer.
4550
EQ) RGE núm. 3554/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat de Serveis Socials el mes de febrer.
4550
ER) RGE núm. 3555/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat d'Educació el mes de febrer.
4550
ES) RGE núm. 3556/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat de Sanitat el mes de febrer.
4550
ET) RGE núm. 3557/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes balears amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 de març de 2017.
4550
EU) RGE núm. 3558/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes balears amb el Consell Insular de Formentera a 1 de març de 2017.
4551
EV) RGE núm. 3559/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes balears amb el Consell Insular de Mallorca a 1 de març de 2017.
4551
EW) RGE núm. 3560/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes balears amb el Consell Insular de Menorca a 1 de març de 2017.
4551

1.

EX) RGE núm. 3562/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llengua vehicular dels centres,
4551

2.

EY) RGE núm. 3563/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llengua vehicular dels centres,
4551

3.

EZ) RGE núm. 3564/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llengua vehicular dels centres,
4551

4.

FA) RGE núm. 3565/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llengua vehicular dels centres,
4551
FB) RGE núm. 3567/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a TV a hospitals.

4552

FC) RGE núm. 3651/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de recursos humans
a salut mental.
4552
FD) RGE núm. 3652/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais destinats a associacions
sociosanitàries en la redistribució de l'antic Can Misses.
4552
FE) RGE núm. 3653/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais destinats a associacions
sociosanitàries en el nou model de Son Espases.
4552
FF) RGE núm. 3654/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe jurídic que
avali el pagament del lloguer d'habitatges per part de l'IBAVI.
4552
FG) RGE núm. 3655/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desnonament el 2016
per execucions hipotecàries.
4552
FH) RGE núm. 3656/17, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desnonament el 2016
per impagaments dels llogaters.
4553
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FI) RGE núm. 3781/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) el mes de juny de 2016.
4553
FJ) RGE núm. 3782/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) el mes de juliol de 2016.
4553
FK) RGE núm. 3783/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) el mes d'agost de 2016.
4553
FL) RGE núm. 3784/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) el mes de setembre de 2016.
4553
FM) RGE núm. 3785/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) el mes d'octubre de 2016.
4553
FN) RGE núm. 3786/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) el mes de novembre de 2016.
4553
FO) RGE núm. 3787/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) el mes de desembre de 2016.
4554
FP) RGE núm. 3788/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) el mes de gener de 2017.
4554
FQ) RGE núm. 3789/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) el mes de febrer de 2017.
4554
FR) RGE núm. 3790/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de Cala Tarida
(Eivissa) a l'abocador insular.
4554
FS) RGE núm. 3791/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany el mes de juny de 2016.
4554
FT) RGE núm. 3792/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany el mes de juliol de 2016.
4554
FU) RGE núm. 3793/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany el mes d'agost de 2016.
4555
FV) RGE núm. 3794/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany el mes de setembre de 2016.
4555
FW) RGE núm. 3795/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany el mes d'octubre de 2016.
4555
FX) RGE núm. 3796/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany el mes de novembre de 2016.
4555
FY) RGE núm. 3797/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany el mes de desembre de 2016.
4555
FZ) RGE núm. 3798/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany el mes de gener de 2017.
4555
GA) RGE núm. 3799/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany el mes de febrer de 2017.
4556
GB) RGE núm. 3800/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Antoni de Portmany per al seu dipòsit a l'abocador insular.
4556
GC) RGE núm. 3801/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia el mes de juny de 2016.
4556
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GD) RGE núm. 3802/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia el mes de juliol de 2016.
4556
GE) RGE núm. 3803/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia el mes d'agost de 2016.
4556
GF) RGE núm. 3804/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia el mes de setembre de 2016.
4556
GG) RGE núm. 3805/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia el mes d'octubre de 2016.
4557
GH) RGE núm. 3806/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia el mes de novembre de 2016.
4557
GI) RGE núm. 3807/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia el mes de desembre de 2016.
4557
GJ) RGE núm. 3808/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia el mes de gener de 2017.
4557
GK) RGE núm. 3809/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia el mes de febrer de 2017.
4557
GL) RGE núm. 3810/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Josep de Sa Talaia per al seu dipòsit a l'abocador insular.
4557
GM) RGE núm. 3811/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) el mes de juny de 2016.
4558
GN) RGE núm. 3812/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) el mes de juliol de 2016.
4558
GO) RGE núm. 3813/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) el mes d'agost de 2016.
4558
GP) RGE núm. 3814/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) el mes de setembre de 2016.
4558
GQ) RGE núm. 3815/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) el mes d'octubre de 2016.
4558
GR) RGE núm. 3816/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) el mes de novembre de 2016.
4558
GS) RGE núm. 3817/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) el mes de desembre de 2016.
4559
GT) RGE núm. 3818/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) el mes de gener de 2017.
4559
GU) RGE núm. 3819/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) el mes de febrer de 2017.
4559
GV) RGE núm. 3820/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Can Bossa (Eivissa) per al seu dipòsit a l'abocador insular.
4559
GW) RGE núm. 3821/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa el mes de juny de 2016.
4559
GX) RGE núm. 3822/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa el mes de juliol de 2016.
4559
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GY) RGE núm. 3823/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa el mes d'agost de 2016.
4560
GZ) RGE núm. 3824/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa el mes de setembre de 2016.
4560
HA) RGE núm. 3825/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa el mes d'octubre de 2016.
4560
HB) RGE núm. 3826/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa el mes de novembre de 2016.
4560
HC) RGE núm. 3827/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa el mes de desembre de 2016.
4560
HD) RGE núm. 3828/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa el mes de gener de 2017.
4560
HE) RGE núm. 3829/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa el mes de febrer de 2017.
4561
HF) RGE núm. 3830/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de la ciutat d'Eivissa per al seu dipòsit a l'abocador insular.
4561
HG) RGE núm. 3831/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) el mes de juny de 2016.
4561
HH) RGE núm. 3832/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) el mes de juliol de 2016.
4561
HI) RGE núm. 3833/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) el mes d'agost de 2016.
4561
HJ) RGE núm. 3834/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) el mes de setembre de 2016.
4561
HK) RGE núm. 3835/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) el mes d'octubre de 2016.
4562
HL) RGE núm. 3836/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) el mes de novembre de 2016.
4562
HM) RGE núm. 3837/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) el mes de desembre de 2016.
4562
HN) RGE núm. 3838/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) el mes de gener de 2017.
4562
HO) RGE núm. 3839/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) el mes de febrer de 2017.
4562
HP) RGE núm. 3840/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Llonga (Eivissa) per al seu dipòsit a l'abocador insular.
4562
HQ) RGE núm. 3841/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de juny de 2016.
4563
HR) RGE núm. 3842/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de juliol de 2016.
4563
HS) RGE núm. 3843/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes d'agost de 2016.
4563
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HT) RGE núm. 3844/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de setembre de 2016.
4563
HU) RGE núm. 3845/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes d'octubre de 2016.
4563
HV) RGE núm. 3846/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de novembre de 2016.
4563
HW) RGE núm. 3847/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de desembre de 2016.
4564
HX) RGE núm. 3848/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de gener de 2017.
4564
HY) RGE núm. 3849/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de febrer de 2017.
4564
HZ) RGE núm. 3850/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
del Port de Sant Miquel (Eivissa) per al seu dipòsit a l'abocador insular.
4564
IA) RGE núm. 3851/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de juny de 2016.
4564
IB) RGE núm. 3852/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de juliol de 2016.
4564
IC) RGE núm. 3853/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes d'agost de 2016.
4565
ID) RGE núm. 3854/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de setembre de 2016.
4565
IE) RGE núm. 3855/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes d'octubre de 2016.
4565
IF) RGE núm. 3856/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de novembre de 2016.
4565
IG) RGE núm. 3857/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de desembre de 2016.
4565
IH) RGE núm. 3858/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de gener de 2017.
4565
II) RGE núm. 3859/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de febrer de 2017.
4566
IJ) RGE núm. 3860/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Sant Joan de Labritja (Eivissa) per al seu dipòsit a l'abocador insular.
4566
IK) RGE núm. 3861/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de juny de 2016.
4566
IL) RGE núm. 3862/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de juliol de 2016.
4566
IM) RGE núm. 3863/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes d'agost de 2016.
4566
IN) RGE núm. 3864/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de setembre de 2016.
4566
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IO) RGE núm. 3865/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes d'octubre de 2016.
4567
IP) RGE núm. 3866/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de novembre de 2016.
4567
IQ) RGE núm. 3867/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de desembre de 2016.
4567
IR) RGE núm. 3868/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de gener de 2017.
4567
IS) RGE núm. 3869/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de febrer de 2017.
4567
IT) RGE núm. 3870/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de la depuradora
de Cala Sant Vicent (Eivissa) per al seu dipòsit a l'abocador insular.
4567
IU) RGE núm. 3884/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a corrupció del Govern Matas.
4568
IV) RGE núm. 3885/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a corrupció del Govern Matas.
4568
IW) RGE núm. 3886/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a corrupció del Govern Matas.
4568
IX) RGE núm. 3887/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a corrupció del Govern Matas.
4568

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3938/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou contracte amb Kantar Media.
4568
B) RGE núm. 3945/17, de la diputada Sra Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del grau mitjà
d'ebenisteria a l'Escola d'Arts d'Eivissa.
4568
C) RGE núm. 3951/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels treballadors de neteja
de l'empresa KLE.
4569
D) RGE núm. 3980/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la Llei del col·lectiu
LGTBI i de la Llei d'igualtat entre homes i dones.
4569
E) RGE núm. 4056/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a centre BIT
d'Eivissa.
4569
F) RGE núm. 4057/17, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contaminació del
Parc Natural de l'Albufera de Mallorca.
4569
G) RGE núm. 4058/17, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a dret a la
vaga dels treballadors i les treballadores de les Illes Balears.
4569
H) RGE núm. 4059/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
avantprojecte de llei d'urbanisme.
4570
I) RGE núm. 4060/17, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a contractacions d'estiu a Can Misses.
4570
J) RGE núm. 4061/17, de la diputada Maria Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a liquidació del conveni
entre el CSIC i l'Ibsalut.
4570
K) RGE núm. 4062/17, de la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons específic per assumir
el trasllat en els casos de defunció de persones desplaçades per rebre assistència sanitària fora de la seva localitat.
4570
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L) RGE núm. 4063/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'al·lergologia a la cartera
de serveis de l'Ibsalut.
4570
M) RGE núm. 4064/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en relació amb
una proposta de nou REB.
4570
N) RGE núm. 4065/17, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol per derivar
a l'Ibavi les persones que es troben en un procés de desnonament i una situació d'emergència social.
4571
O) RGE núm. 4066/17, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als alumnes d'altes
capacitats.
4571
P) RGE núm. 4067/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de bon govern
i transparència.
4571
Q) RGE núm. 4068/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Parlament com a centre
de la vida política.
4571
R) RGE núm. 4088/17, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a interlocutòria de
Cursach.
4571

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3665/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a selecció
del personal per als informatius d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4571
B) RGE núm. 3754/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a independència o objectivitat
dels informatius, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4572
C) RGE núm. 3755/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subrogació del personal
a la nova adjudicatària dels serveis informatius, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4572
D) RGE núm. 3756/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció de
nous llocs de feina a IB3, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4572
E) RGE núm. 3757/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'audiència, davant
la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4572
F) RGE núm. 3761/17, del diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a funció de les unitats
de seguiment i control, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4572
G) RGE núm. 3767/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous informatius territorials
d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4573
H) RGE núm. 3768/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicions de subrogació dels
treballadors i les treballadores, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4573
I) RGE núm. 3769/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de selecció de nou
personal, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4573
J) RGE núm. 3872/17, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canals no convencionals
de difusió, davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4573
K) RGE núm. 3880/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a condicions
laborals (I), davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4573
L) RGE núm. 3881/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a condicions
laborals (II), davant la Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
4573
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 3374/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots de la depuradora de Ferreries (procediment d'urgència).
4574
B) RGE núm. 3375/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls d'un acord urgent entre els grups parlamentaris en el
Congrés dels Diputats per a la tramitació i aprovació dels pressuposts generals de l'Estat de 2017 (procediment d'urgència).
4575
C) RGE núm. 3412/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a independència i garanties del Poder Judicial
(procediment d'urgència).
4576
D) RGE núm. 3569/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de consens en les inversions anunciades per AENA
a l'Aeroport de palma, així com les que prevegi a la resta d'aeroports de les Illes Balears (procediment d'urgència).
4577

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3650/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a la reforma i ampliació del CEIP Blai Bonet i CEIP
Mare de Déu de Consolació de Santanyí, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
4578
B) RGE núm. 3720/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a rescat farmacològic de la ciutadania, davant la Comissió de Salut.
4579
C) RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de l'horari de la Biblioteca
Pública de Palma Can Salas, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
4580
D) RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impuls de l'escola pública, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
4581
E) RGE núm. 3759/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a desenvolupament normatiu necessari per garantir la
igualtat, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
4581
F) RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a promoció d'un nou model de menjadors escolars basta
en l'adquisició de productes ecològics de proximitat i en la contractació d'empreses i entitats que apliquin criteris socials, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
4582
G) RGE núm. 3877/17, del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), relativa a corredor de la Mediterrània,
davant la Comissió d'Economia.
4584
H) RGE núm. 3883/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt (GxF-PSIB), MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears,
relativa a participació telemàtica, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
4585

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3397/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Director de
l'aeroport de Palma, sobre les accions i inversions previstes per AENA/Enaire a aquest aeroport.
4586
B) RGE núm. 3568/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Álvaro Gijón
i Carrasco, diputat del Parlament de les Illes Balears i regidor de l'Ajuntament de Palma, sobre la seva relació amb l'empresari Bartomeu
Cursach recentment detingut i empresonat preventivament, acusat de 16 delictes.
4586
C) RGE núm. 3736/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent de la Sr. Delegada del Govern a les Illes Balears, per tal de retre compte del rebuig a la tramitació de la proposició de llei de
reforma del REB (RGE núm. 8426/15) després de l'informe negatiu per part del Govern espanyol sobre la iniciativa.
4587

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitucions de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 3636/17, 3644/17 i 3645/17.

4587

B) Procediment d'urgència per a la sol·licitud de compareixença RGE núm. 767/17.

4587

C) Retirada de l'escrit RGE núm. 2547/17.

4587
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D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2564/17.

4521
4587

4. INFORMACIONS
A) Substitució a la Comissió General de Consells Insulars.

4588
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar els tràmits administratius, una vegada
l’Ajuntament de Mancor posi a la seva disposició els solars per
realitzar les actuacions oportunes per donar resposta a les
necessitats d’escolarització del municipi.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A la seu del Parlament, 2 de març de 2017
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de febrer de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1907/17,
relativa a informe específic sobre el deute de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a elaborar un informe específic
sobre el deute de la comunitat autònoma, en el qual, entre altres
qüestions, s'analitzi la seva incidència sobre la sostenibilitat
econòmica i pressupostària de la CAIB, els problemes que pot
generar si segueix creixent i el perill de seguir contractant
operacions d'endeutament denominades bullet, així com
recomanacions tècniques per evitar els possibles problemes que
ja està generant un endeutament excessiu. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de Comptes
que en aquest mateix informe analitzi quin percentatge d'aquest
deute correspon a l'infrafinaçament que, històricament, ha patit
la nostra comunitat.
A la seu del Parlament, 7 de març de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Carlos Saura i León
El president de la comissió
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de febrer de 2017, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1906/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció del tipus de gravamen
autonòmic de l'impost sobre hidrocarburs, amb el resultat
següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 0.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 2 de març de 2017, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 2927/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'embelliment de les zones turístiques, amb el
resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en contra
7 i abstencions 1.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1898/17, relativa a proposta per a un nou centre educatiu a
Mancor, amb les esmenes RGE núm. 3284/17 i 3285/17, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla d’infraestructures educatives
2016-2023 presentat el mes de desembre, per realitzar les
infraestructures necessàries per donar resposta a les necessitats
d’escolarització al municipi de Mancor de la Vall, ja que és una
necessitat inajornable i una reivindicació de la comunitat
educativa del municipi.

Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de 2017, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 1899/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reforma i ampliació del CEIP
Joan Mas i Verd a Montuïri, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 3: vots emesos 12, vots a favor 4, vots en contra
7 i abstencions 1.
• Punt 2: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en contra 7 i
abstencions 0.
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Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 1957/17.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de març de 2017, atès l'escrit RGE
núm. 3222/17, presentat per la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, es va acordar, per assentiment, ajornar
per a una propera sessió el debat i la votació de la proposició
no de llei esmentada, relativa a la tramitació del Reglament que
desenvolupa la Llei d'ordenació del transport marítim a les Illes
Balears i l'establiment de mecanismes de cooperació i/o
col·laboració interadministrativa.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.3. PROPOSTA DE REVISIÓ DEL MANDAT MARC
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2017, d'acord amb la Resolució de
Presidència reguladora del procediment per a la revisió del
Mandat Marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, admet a
tràmit l'escrit RGE núm. 3376/17, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, de proposta de revisió del Mandat Marc
esmentat. Així mateix, acorda d'obrir un termini de 15 dies per
a la presentació d'esmenes a aquesta iniciativa davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
El Grup Parlamentari MÉS per Menorca, d'acord amb la
Resolució de Presidència reguladora del procediment per a la
revisió del Mandat marc previst a la Llei 15(2010, de 22 de
desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
sol·licita l'inici del procediment de revisió del Mandat marc a
què es refereix la dita llei.

4523

Preàmbul
La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, declara en el seu
preàmbul que “La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors
de la nostra societat i, en conseqüència, són elements
vertebradors de la nostra identitat”. En aquest sentit, la Llei de
normalització lingüística de les Illes Balears encomana al
Govern de la comunitat autònoma “promoure el coneixement
i desenvolupament de la llengua i cultura catalanes,
especialment des de la perspectiva de les Illes Balears, en tots
els mitjans de comunicació social” (art. 27), i en l’article 28
estableix que:
1. El català ha de ser la llengua usual en emissores de ràdio
i de televisió i en altres mitjans de comunicació social de
titularitat de l’Administració autònoma o sotmesos a la seva
gestió.
2. El Govern de la comunitat autònoma ha d’impulsar la
normalització de la llengua catalana a les emissores de
ràdio i canals de televisió estatals o privats, a fi de
promoure l’ús del català com a llengua pròpia de les Illes
Balears.
Per altra banda, la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, en l’article
2.1.e) estableix que són funció de l’Ens “Difondre i promoure
la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears”, i en l’article
4.1.b) s’estableix com a Missió de Servei Públic de l’Ens
“Promoure el coneixement i la difusió tant dels principis i els
valors constitucionals i estatutaris com de la llengua catalana i
la cultura pròpia de les Illes Balears”.
D’acord amb l’exposat anteriorment, i amb la funció del
Mandat marc i els contractes programa (article 5 de la Llei
15/2010), es proposa al Parlament de les Illes Balears de
modificar el Mandat marc aprovat pel Parlament de les Illes
Balears dia 22 d’abril per donar ple compliment al previst en
l’Estatut d’Autonomia i en la Llei de normalització lingüística,
i establir com un dels objectius que ha d’assolir el servei públic
de ràdio i televisió de les Illes Balears, l’ús i la promoció de la
llengua catalana com a objectius centrals en la raó de ser de la
ràdio i televisió públiques de les Illes Balears.
Canvis proposats a l’articulat
1. Se substitueix el segon paràgraf del preàmbul del Mandat
marc del Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, aprovat dia 22 d’abril de
2014, que quedarà redactat de la forma següent:
"Pel que fa als mitjans públics de comunicació, l’article
90 de l’Estatut d’Autonomia disposa que “les institucions
de les Illes Balears garantiran la imparcialitat, la pluralitat
i la veracitat informativa” d’aquests mitjans. El mateix
article encomana als mitjans públics de comunicació que
vetllin “pel compliment del model lingüístic previst en
l’Estatut d’Autonomia”, així com també que orientin la seva
activitat a la promoció de la cultura de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera”. Finalment, es garanteix el dret
d’accés als mitjans esmentats de les associacions,
organitzacions i institucions representatives de la diversitat
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política, social i cultural de les Illes Balears respectant el
pluralisme de la societat."
2. Se suprimeix el sisè paràgraf del preàmbul del Mandat marc
del Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, aprovat dia 22 d’abril de
2014.
3. Se substitueix l’article 6 del Mandat marc del Parlament de
les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, aprovat dia 22 d’abril de 2014, que quedarà redactat
de la forma següent:
"Els objectius generals del servei públic de comunicació
audiovisual són els que s’estableixen en els articles 2 i 4 de
la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears."
4. Se substitueix l’article 9 del Mandat marc del Parlament de
les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, aprovat dia 22 d’abril de 2014, que quedarà redactat
de la forma següent:
"El model de llengua de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (EPRTVIB), tant a la televisió (IB3
Televisió) com a la ràdio (IB3 Ràdio), ha de reflectir i
promoure la genuïnitat de la llengua pròpia i ha de
contribuir a consolidar la seva unitat en els registres
formals, tot salvaguardant i protegint la riquesa lingüística
de les Illes Balears. En aquest sentit, l’Ens té el deure de
regir-se i seguir les directrius emanades de la Universitat de
les Illes Balears, màxim òrgan consultiu pel que fa a la
llengua catalana, tal com estableix l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears."
5. Se substitueix l’article 9 del Mandat marc del Parlament de
les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, aprovat dia 22 d’abril de 2014, que quedarà redactat
de la forma següent:
"La programació, els continguts i els serveis de l’ens i
dels seus canals i mitjans han de reflectir la pluralitat social
i cultural de les Illes Balears en la seva estratègia
informativa i d’entreteniment, en la qual la llengua i la
cultura catalana, pròpia de les Illes Balears, hi ha de tenir
un lloc preferent i vehicular. Així, la programació, els
continguts i els serveis han d’ajudar a potenciar i afavorir
el paper integrador i cohesionador de la llengua i de la
cultura pròpia."
6. Se substitueix l’article 18 del Mandat marc del Parlament de
les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, aprovat dia 22 d’abril de 2014, que quedarà redactat
de la forma següent:
"L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i
tots els seus canals i mitjans han de promoure l’intercanvi
cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris
que tenen vincles lingüístics i culturals amb les Illes
Balears, en especial amb aquells amb els quals es
comparteix la llengua catalana. Per això, en els canals
d’IB3 hi tindran un paper protagonista els canals i mitjans
que formin part d’aquest espai comunicacional comú."

7. Se substitueix l’article 20 del Mandat marc del Parlament de
les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, aprovat dia 22 d’abril de 2014, que quedarà redactat
de la forma següent:
"L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i
tots els seus canals i mitjans, en la seva programació, han de
promoure l’educació permanent de la ciutadania i afavorir
el coneixement de les arts, la ciència, la història, la llengua
i la cultura de les Illes Balears.
El servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears
dedicarà espais destacats de les seves programacions a la
difusió de continguts culturals i lingüístics de qualitat i a la
difusió del coneixement, tot afavorint que els productes
culturals arribin a públics més amplis i tot propiciant la
participació de la ciutadania i la democratització de la
cultura."
8. Se substitueix l’article 22 del Mandat marc del Parlament de
les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, aprovat dia 22 d’abril de 2014, que quedarà redactat
de la forma següent:
"El servei públic de comunicació audiovisual assumeix
l’objectiu i l’obligació de reflectir amb rigor i proximitat la
diversitat de les Illes Balears, alhora que promou el
coneixement i difon la identitat de les Illes Balears tenint en
compte el fet diferencial derivat del seu caràcter insular i
pluriinsular."
9. S’afegeix un paràgraf a l’article 24 del Mandat marc del
Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, aprovat dia 22 d’abril de 2014, que quedarà
redactat de la forma següent:
"El mateix article 26 de la Llei 15/2010, estableix també
que la programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears ha de complir les funcions de servei públic i ha
de contribuir a la normalització de la llengua i la cultura
pròpia de les Illes Balears. La llengua vehicular de tota la
programació és el català, d’acord amb el que disposen
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei de
normalització lingüística, tot respectant les modalitats
lingüístiques pròpies de la llengua. Aquests requisits també
són aplicables a la producció audiovisual de l’ens i de tots
els seus canals i mitjans."
10. Se substitueix l’article 27 del Mandat marc del Parlament
de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, aprovat dia 22 d’abril de 2014, que quedarà redactat
de la forma següent:
"L’oferta programàtica d’entreteniment ha de ser de
qualitat i per a tots els ciutadans. Aquesta programació no
podrà entrar en contradicció, en cap cas, amb els objectius
generals i les definicions bàsiques que han de regir
l’activitat de servei públic de l’Ens Públic. Així mateix, es
procurarà oferir accés als esdeveniments institucionals,
socials, culturals i esportius, dirigits a tots els sectors de
l’audiència."
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11. Se substitueix l’article 32 del Mandat marc del Parlament
de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, aprovat dia 22 d’abril de 2014, que quedarà redactat
de la forma següent:
"Es reconeix el caràcter estratègic del sector audiovisual
de les Illes per la seva importància social i econòmica, i
com a instrument per a la promoció turística i per al procés
de la normalització lingüística, a més de mitjà per a la
promoció i la divulgació de la cultura, la història i la
llengua pròpia, així com per a la transmissió dels valors i
drets humans fonamentals, recollits en la Declaració
Universal de Drets Humans."
Palma, 22 de febrer de 2017
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2017, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3926/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de transport
públic, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 624/17.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
624/17, relativa a política del Govern en matèria de transport
públic, la moció següent.
A) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a deixar sense efectes l’aprovació inicial del Pla Insular
del Servei de Transport regular de viatgers per carretera
publicat en el BOIB núm. 10, de 24 de gener de 2017, tota
vegada que s’ha constatat el següent:
1.Nul·litat de ple dret per vulneració del Decret 41/2006, de
28 d’abril, que aprovà el Pla Director Sectorial del
Transport de la CAIB, publicat al BOIB núm. 66, de 6 de
maig de 2006,que és plenament vigent i forma part de
l’ordenament jurídic la qual cosa implica que per canviar el
mode de transport des de l’aeroport i passar d’un model
tramviari-ferroviari a un model per carretera, s’ha de
modificar prèviament el Pla Director Sectorial.
2. Nul·litat de ple dret per absència del procediment
legalment establert per a l’aprovació del Pla Insular del
Servei de Transport regular de viatgers per carretera, atès
que a l’expedient hi manquen els informes de viabilitat
econòmica, social i mediambiental, les previsions de noves
infraestructures de la xarxa viària i ferroviària, l'estudi
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econòmicofinancer i els informes de les administracions
afectades i dels sectors afectats.
3. Nul·litat de ple dret per vulneració de les competències
pròpies dels consells insulars. Es tracta d’una norma
aprovada per un òrgan incompetent que seria nul·la de ple
dret, i vulnera tant els articles 70 i 72 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears com l’article 6.g) de la
Llei 4/2014, de transport terrestre i mobilitat sostenible de
les Illes Balears.
4. El contingut del Pla suposa una improvisació constant,
manca d’estudis que avaluïn les rutes que s’hi contenen,
manca de pressupost, temporalització per a inversions
previstes de gran magnitud (tercers carrils a les autopistes)
que son necessàries segons el pla per assolir l’objectiu fixat
d’augment de la demanda.
B) El Parlament de les Illes Balears rebutja expressament la
reducció d’aturades contemplades en el Pla Insular del Servei
de Transport regular de viatgers per carretera i la motivació que
això redundarà en la millora de la salut perquè caminaran més.
C) El Parlament de les Illes Balears rebutja que el 60% del
dèficit total previst per a tot el transport públic per carretera de
Mallorca (més de 3.5 milions d’euros) es destini a les rutes de
l’aeroport i no es prioritzin altres rutes més necessàries per als
residents a les Illes Balears.
D) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a tramitar
un pla insular de transport per carretera dins la legalitat amb
transparència, audiència a les administracions i als sectors
afectats, amb rutes clares i dèficit previst per a aquestes, amb
les inversions previstes quantificades i temporalitzades, amb
informes sobre l’afecció sobre les carreteres afectades, aturades
a les zones turístiques, prestació del servei durant 6 mesos o tot
l’any, previsió de la demanda, anàlisi d’alternatives entre rutes
directes o passant per l’estació intermodal amb augment de la
freqüència amb l'EMT des de l’aeroport i dels costos de cada
alternativa i estudi ambiental del pla negociant amb tots els
sectors implicats en el transport públic de les Illes Balears així
com amb les diferents administracions afectades.
Palma, a 10 de març de 2017
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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Palma, a 6 de març de 2017
La diputada
María Antònia Sureda i Martí

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

RGE núm. 3382/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a serps invasores a Mallorca (IV).

Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

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

RGE núm. 3379/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a serps invasores a Mallorca (I).

Quantes gàbies per caçar les serps invasores es colAlocaran
a Sa Pobla, Calvià i Muro, respectivament?

A)

Palma, a 6 de març de 2017
La diputada
María Antònia Sureda i Martí

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
E)
Des de quan se sap que hi ha serps invasores al Parc de
Llevant?
Palma, a 6 de març de 2017
La diputada
María Antònia Sureda i Martí

RGE núm. 3383/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a serps invasores a Mallorca (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

B)
RGE núm. 3380/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a serps invasores a Mallorca (II).

S'han estudiat altres opcions, més enllà de les gàbies, per
capturar les serps invasores? Quines altres opcions?
Palma, a 6 de març de 2017
La diputada
María Antònia Sureda i Martí

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
F)
Quantes gàbies s'han colAlocat al Parc de S'Albufera i al
Parc de Llevant respectivament?
Palma, a 6 de març de 2017
La diputada
María Antònia Sureda i Martí

RGE núm. 3384/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a serps invasores a Mallorca (VI).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

C)
RGE núm. 3381/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a serps invasores a Mallorca (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes gàbies es té previst colAlocar en un futur a
S'Albufera i al Parc de Llevant, respectivament?

Quantes serps s'han capturat al Parc de Llevant i a
S'Albufera, respectivament?
Palma, a 6 de març de 2017
La diputada
María Antònia Sureda i Martí
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G)

J)

RGE núm. 3414/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior
a 1 de març de 2017.

RGE núm. 3417/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

H)

K)

RGE núm. 3415/17 del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró
a 1 de març de 2017.

RGE núm. 3418/17 del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Andratx a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

I)

L)

RGE núm. 3416/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia
a 1 de març de 2017.

RGE núm. 3419/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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M)

P)

RGE núm. 3420/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a
1 de març de 2017.

RGE núm. 3423/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Búger a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

N)

Q)

RGE núm. 3421/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Banyalbufar a 1 de març de 2017.

RGE núm. 3424/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Bunyola a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

O)

R)

RGE núm. 3422/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Binissalem a 1 de març de 2017.

RGE núm. 3425/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de març de 2017?

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 març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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S)

V)

RGE núm. 3426/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
de març de 2017.

RGE núm. 3429/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de 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 març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
W)
T)
RGE núm. 3427/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1 de
març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 3430/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campanet a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de març de 2017?

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 març de 2017?
Palma, a 6 de març 2017.
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

U)
RGE núm. 3428/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1 de
març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 març de 2017?
Palma, a 6 de març 2017.
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Y)
RGE núm. 3431/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campos a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campos a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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Z)
RGE núm. 3432/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Capdepera a 1 de març de 2017.

AC)
RGE núm. 3435/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AA)
RGE núm. 3433/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca a 1 de març de 2017.

AD)
RGE núm. 3436/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de març de
2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Deià a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AB)
RGE núm. 3434/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Consell a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Consell a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AE)
RGE núm. 3437/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa
a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AF)
RGE núm. 3438/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Castell a 1 de març de 2017.

AI)

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 3441/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca
a 1 de març de 2017.

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AG)
RGE núm. 3439/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Mercadal a 1 de març de 2017.

AJ)
RGE núm. 3442/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Esporles a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AH)
RGE núm. 3940/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran a 1 de març de 2017.

AK)
RGE núm. 3443/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Estellencs a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AL)
RGE núm. 3444/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Felanitx a 1 de març de 2017.

AO)
RGE núm. 3447/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Fornalutx a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AM)
RGE núm. 3445/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ferreries a 1 de març de 2017.

AP)
RGE núm. 3448/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a
1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AN)
RGE núm. 3446/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Formentera a 1 de març de 2017.

AQ)
RGE núm. 3449/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AR)
RGE núm. 3450/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta
a 1 de març de 2017.

AU)
RGE núm. 3453/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Manacor a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AS)
RGE núm. 3451/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí
a 1 de març de 2017.

AV)
RGE núm. 3454/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Mancor de la Vall a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AT)
RGE núm. 3452/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Llucmajor a 1 de març de 2017.

AW)
RGE núm. 3455/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maó a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AX)
RGE núm. 3456/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria
de la Salut a 1 de març de 2017.

BA)
RGE núm. 3459/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Muro a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AY)
RGE núm. 3457/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Marratxí a 1 de març de 2017.

BB)
RGE núm. 3460/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Palma 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AZ)
RGE núm. 3458/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Montuïri a 1 de març de 2017.

BC)
RGE núm. 3461/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Petra a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BD)
RGE núm. 3462/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Pollença a 1 de març de 2017.

BG)
RGE núm. 3465/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa
Pobla a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BE)
RGE núm. 3463/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Porreres a 1 de març de 2017.

BH)
RGE núm. 3466/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de març de
2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BF)
RGE núm. 3464/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Puigpunyent a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BI)
RGE núm. 3467/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BJ)
RGE núm. 3468/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja a 1 de març de 2017.

BM)
RGE núm. 3471/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Lluís a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de març de
2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BK)
RGE núm. 3469/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de març de
2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BL)
RGE núm. 3470/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de març de
2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BN)
RGE núm. 3472/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eugènia a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BO)
RGE núm. 3473/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de març de
2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BP)
RGE núm. 3474/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Margalida a 1 de març de 2017.

BS)
RGE núm. 3477/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Selva a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BQ)
RGE núm. 3475/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí a 1 de març de 2017.

BT)
RGE núm. 3478/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Sencelles a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de març de
2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BR)
RGE núm. 3476/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Santanyí a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BU)
RGE núm. 3479/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses
Salines a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BV)
RGE núm. 3480/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu
a 1 de març de 2017.

BY)
RGE núm. 3483/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Valldemossa a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BW)
RGE núm. 3481/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller
a 1 de març de 2017.

BZ)
RGE núm. 3484/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de març de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de març de
2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BX)
RGE núm. 3482/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son
Servera a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CA)
RGE núm. 3485/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de març
de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaior
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CB)
RGE núm. 3486/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de març de
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març de
2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CE)
RGE núm. 3489/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de març
de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Andratx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CC)
RGE núm. 3487/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de març
de 2017.

CF)
RGE núm. 3490/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de març
de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alcúdia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Ariany
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CD)
RGE núm. 3488/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 de març
de 2017.

CG)
RGE núm. 3491/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 de març de
2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Algaida
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Artà de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març de
2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CH)
RGE núm. 3492/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de
març de 2017.

CK)
RGE núm. 3495/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Banyalbufar de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CI)

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 3493/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de
març de 2017.

CL)
RGE núm. 3496/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 de març
de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Calvià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CJ)

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 3494/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 de març
de 2017.

CM)
RGE núm. 3497/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Búger
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campanet de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CN)
RGE núm. 3498/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 de
març de 2017.

CQ)
RGE núm. 3501/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 de març
de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Consell
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CO)
RGE núm. 3499/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de
març de 2017.

CR)
RGE núm. 3502/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 de març
de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Capdepera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Costitx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CP)
RGE núm. 3500/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 de març de 2017.

CS)
RGE núm. 3503/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 de març de
2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Deià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CT)
RGE núm. 3504/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de març
de 2017.

CW)
RGE núm. 3507/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 de març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Eivissa
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CU)
RGE núm. 3505/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de
març de 2017.

CX)
RGE núm. 3508/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de març
de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Castell de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Escorca
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CV)
RGE núm. 3506/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de
març de 2017.

CY)
RGE núm. 3509/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de març
de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Mercadal de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Esporles
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CZ)
RGE núm. 3510/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de
març de 2017.

DC)
RGE núm. 3513/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament
d'Estellencs de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Formentera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DA)
RGE núm. 3511/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de
març de 2017.

DD)
RGE núm. 3514/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Felanitx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Fornalutx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DB)
RGE núm. 3512/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de
març de 2017.

DE)
RGE núm. 3515/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 de març de
2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Ferreries de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Inca de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març de
2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DF)
RGE núm. 3516/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 de març de 2017.

DI)

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Llucmajor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 3519/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de
març de 2017.

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DG)
RGE núm. 3517/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de març
de 2017.

DJ)
RGE núm. 3520/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloseta
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Manacor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DH)
RGE núm. 3518/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 de març
de 2017.

DK)
RGE núm. 3521/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Llubí
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Mancor de la Vall de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BOPIB núm. 88 - 17 de març de 2017

4545

DL)
RGE núm. 3522/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 de març de
2017.

DO)
RGE núm. 3525/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maó
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Montuïri de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DM)
RGE núm. 3523/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a
1 de març de 2017.

DP)
RGE núm. 3526/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 de març
de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maria
de la Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Muro
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DN)
RGE núm. 3524/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de
març de 2017.

DQ)
RGE núm. 3527/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 de març
de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Marratxí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Palma
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DR)
RGE núm. 3528/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 de març
de 2017.

DU)
RGE núm. 3531/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Petra
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Puigpunyent de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DS)
RGE núm. 3529/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 de
març de 2017.

DV)
RGE núm. 3532/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Pollença de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sa
Pobla de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DT)
RGE núm. 3530/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 de
març de 2017.

DW)
RGE núm. 3533/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Porreres de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BOPIB núm. 88 - 17 de març de 2017

4547

DX)
RGE núm. 3534/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de
març de 2017.

EA)
RGE núm. 3537/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Joan de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DY)
RGE núm. 3535/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja a 1 de març de 2017.

EB)
RGE núm. 3538/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Lluís de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DZ)
RGE núm. 3536/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia a 1 de març de 2017.

EC)
RGE núm. 3539/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
de març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Eugènia de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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ED)
RGE núm. 3540/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eulàlia des
Riu a 1 de març de 2017.

EG)
RGE núm. 3543/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Eulàlia des Riu de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Santanyí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EE)
RGE núm. 3541/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 de març de 2017.

EH)
RGE núm. 3544/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 de març
de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Margalida de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Selva
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EF)
RGE núm. 3542/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí a 1 de març de 2017.

EI)

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Sencelles de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 3545/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de
març de 2017.

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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RGE núm. 3546/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de
març de 2017.

EM)
RGE núm. 3549/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Ses
Salines de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
març de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Son
Servera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EK)
RGE núm. 3547 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 de març
de 2017.

EN)
RGE núm. 3550/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de
març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sineu
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Valldemossa de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EL)
RGE núm. 3548/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 de març
de 2017.

EO)
RGE núm. 3551/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 de març de 2017.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sóller
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de març
de 2017?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de març de 2017?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EP)
RGE núm. 3552/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions del pendent de pagament computat a
efectes de càlcul del període de pagament de febrer.

ES)
RGE núm. 3555/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat d'Educació el mes de febrer.

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

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

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 28 de febrer de 2017,
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?

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 febrer de 2017 corresponent a
Educació?

Palma, a 36 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EQ)
RGE núm. 3553/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat el febrer.

ET)
RGE núm. 3556/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat de Sanitat el mes de febrer.

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

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

Quin és l'import total de les operacions (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 febrer de 2017, llevat de Sanitat,
Educació i Serveis Socials?

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 febrer de 2017 corresponent a Sanitat?

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ER)
RGE núm. 3554/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat de Serveis Socials el mes de febrer.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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 febrer de 2017 corresponent a Serveis
Socials?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EU)
RGE núm. 3557/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes balears amb el Consell Insular
d'Eivissa a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EV)
RGE núm. 3558/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes balears amb el Consell Insular de
Formentera a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Formentera a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EW)
RGE núm. 3559/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes balears amb el Consell Insular de
Mallorca a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Mallorca a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EX)
RGE núm. 3560/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes balears amb el Consell Insular de
Menorca a 1 de març de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Menorca a 1 de març de 2017?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EY)
RGE núm. 3562/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llengua vehicular
dels centres, 1.
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.
Quants de centres públics d'educació infantil a les Illes
Balears tenen com a llengua vehicular el castellà?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

EZ)
RGE núm. 3563/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llengua vehicular
dels centres, 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.
Quants de centres públics d'educació primària a les Illes
Balears tenen com a llengua vehicular el castellà?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

FA)
RGE núm. 3564/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llengua vehicular
dels centres, 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.
Quants de centres públics d'educació secundària a les Illes
Balears tenen com a llengua vehicular el castellà?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

FB)
RGE núm. 3565/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llengua vehicular
dels centres, 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.
Quants de centres públics d'educació professional a les Illes
Balears tenen com a llengua vehicular el castellà?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta
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FC)
RGE núm. 3567/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a TV a hospitals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament 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 règim contractual a través dels qual s'han adquirit
els aparells de televisió per a les habitacions dels pacients a
cadascun dels hospitals públics de les Illes Balears des de gener
de 2012 fins a l'actualitat?, quin ha estat el seu cost?
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

FD)
RGE núm. 3651/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de
recursos humans a salut mental.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar la Sra. Consellera de Salut de l'augment en
recursos humans a salut mental l'any 2017? Especificau-lo per
salut mental infantojuvenil i per àrees de salut.
Palma, a 7 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

FE)
RGE núm. 3652/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais destinats
a associacions sociosanitàries en la redistribució de l'antic
Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins espais hi ha destinats a associacions sociosanitàries
a la redistribució d'aquests a l'antic Can Misses? Detallau-ne els
espais i els criteris d'assignació.
Palma, a 7 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

FF)
RGE núm. 3653/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a espais destinats
a associacions sociosanitàries en el nou model de Son
Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins espais hi ha destinats a associacions sociosanitàries
en el projecte de nou model de Son espases? Indicau-ne la
localització i els criteris d'assignació.
Palma, a 7 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

FG)
RGE núm. 3654/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe jurídic que avali el pagament del lloguer
d'habitatges per part de l'IBAVI.
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.
Existeix un informe jurídic favorable que avali el pagament
del lloguer d'habitatges per part de l'IBAVI d'acord amb la
renda de l'adjudicatari? En cas afirmatiu, se solAlicita còpia
d'aquest informe.
Palma, a 7 de març de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

FH)
RGE núm. 3655/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desnonament el 2016 per execucions hipotecàries.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de desnonaments es van produir el 2016 per
execucions hipotecàries?
Palma, a 7 de març de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
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FI)
RGE núm. 3656/17, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desnonament el 2016 per impagaments dels llogaters.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) durant el mes d'agost de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quants de desnonaments es van produir el 2016 per
impagament dels llogaters?
Palma, a 7 de març de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps

FJ)
RGE núm. 3781/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) el mes 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) durant el mes de juny de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FK)
RGE núm. 3782/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) el mes 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) durant el mes de juliol de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FL)
RGE núm. 3783/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) el mes d'agost de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

FM)
RGE núm. 3784/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) el mes de setembre 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) durant el mes de setembre de l'any 2016 per al
seu posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FN)
RGE núm. 3785/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) el mes d'octubre 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) durant el mes d'octubre de l'any 2016 per al
seu posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FO)
RGE núm. 3786/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) el mes de novembre 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) durant el mes de novembre de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?
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Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FS)
RGE núm. 3790/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) a l'abocador insular.

FP)
RGE núm. 3787/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) el mes de desembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) des del mes de juny de 2016 fins a 28 de febrer
de 2017 per al seu dipòsit a l'abocador insular?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) durant el mes de desembre de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FQ)
RGE núm. 3788/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) el mes de gener de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) durant el mes de gener de l'any 2017 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FR)
RGE núm. 3789/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
Cala Tarida (Eivissa) el mes de febrer de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Tarida (Eivissa) durant el mes de febrer de l'any 2017 per al
seu posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FT)
RGE núm. 3791/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany el mes 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) durant el mes de juny de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FU)
RGE núm. 3792/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany el mes 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) durant el mes de juliol de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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FV)
RGE núm. 3793/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany el mes d'agost
de 2016.

FY)
RGE núm. 3796/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany el mes de
novembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) durant el mes d'agost de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) durant el mes de novembre de
l'any 2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FW)
RGE núm. 3794/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany el mes de
setembre de 2016.

FZ)
RGE núm. 3797/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany el mes de
desembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) durant el mes de setembre de
l'any 2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) durant el mes de desembre de
l'any 2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FX)
RGE núm. 3795/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany el mes
d'octubre de 2016.

GA)
RGE núm. 3798/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany el mes de gener
de 2017.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) durant el mes d'octubre de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) durant el mes de gener de l'any
2017 per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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GB)
RGE núm. 3799/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany el mes de febrer
de 2017.

GE)
RGE núm. 3802/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia el mes 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) durant el mes de febrer de l'any
2017 per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) durant el mes de juliol de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GC)
RGE núm. 3800/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Antoni de Portmany per al seu
dipòsit a l'abocador insular.

GF)
RGE núm. 3803/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia el mes d'agost 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Antoni de Portmany (Eivissa) des del mes de juny de 2016 fins
a 28 de febrer de 2017 per al seu dipòsit a l'abocador insular?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) durant el mes d'agost de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GD)
RGE núm. 3801/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia el mes de juny de
2016.

GG)
RGE núm. 3804/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia el mes de
setembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) durant el mes de juny de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) durant el mes de setembre de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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GH)
RGE núm. 3805/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia el mes d'octubre
de 2016.

GK)
RGE núm. 3808/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia el mes de gener
de 2017.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) durant el mes d'octubre de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) durant el mes de gener de l'any
2017 per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GI)

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

RGE núm. 3806/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia el mes de
novembre de 2016.

GL)
RGE núm. 3809/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia el mes de febrer
de 2017.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) durant el mes de novembre de
l'any 2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) durant el mes de febrer de l'any
2017 per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GJ)
RGE núm. 3807/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia el mes de
desembre de 2016.

GM)
RGE núm. 3810/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Josep de Sa Talaia per al seu dipòsit
a l'abocador insular.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) durant el mes de desembre de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa) des del mes de juny de 2016 fins
a 28 de febrer de 2017 per al seu dipòsit a l'abocador insular?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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GN)
RGE núm. 3811/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) el mes de juny de
2016.

GQ)
RGE núm. 3814/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) el mes de setembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) durant el mes de juny de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) durant el mes de setembre de l'any 2016 per al
seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GO)
RGE núm. 3812/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) el mes de juliol de
2016.

GR)
RGE núm. 3815/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) el mes d'octubre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) durant el mes de juliol de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) durant el mes d'octubre de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GP)
RGE núm. 3813/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) el mes d'agost de
2016.

GS)
RGE núm. 3816/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) el mes de novembre
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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) durant el mes d'agost de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) durant el mes de novembre de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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GT)
RGE núm. 3817/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) el mes de desembre
de 2016.

GW)
RGE núm. 3820/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) per al seu dipòsit a
l'abocador insular.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) durant el mes de desembre de l'any 2016 per al
seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) des del mes de juny de 2016 fins a 28 de febrer
de 2017 per al seu dipòsit a l'abocador insular?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GU)
RGE núm. 3818/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) el mes de gener de
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
3

Quants m de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) durant el mes de gener de l'any 2017 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GV)
RGE núm. 3819/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Can Bossa (Eivissa) el mes de febrer de
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Can
Bossa (Eivissa) durant el mes de febrer de l'any 2017 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GX)
RGE núm. 3821/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa el mes 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa durant el mes de juny de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GY)
RGE núm. 3822/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa el mes 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa durant el mes de juliol de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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GZ)
RGE núm. 3823/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa el mes d'agost 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HA)
RGE núm. 3824/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa el mes de setembre 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HB)
RGE núm. 3825/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa el mes d'octubre 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HC)
RGE núm. 3826/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa el mes de novembre 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa durant el mes de novembre de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HD)
RGE núm. 3827/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa el mes de desembre 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.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa durant el mes de desembre de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HE)
RGE núm. 3828/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa el mes de gener de
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa durant el mes de gener de l'any 2017 per al seu
posterior trasllat a la península?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BOPIB núm. 88 - 17 de març de 2017

4561

HF)
RGE núm. 3829/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa el mes de febrer de
2017.

HI)

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa durant el mes de febrer de l'any 2017 per al seu
posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) durant el mes de juliol de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

RGE núm. 3832/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) el mes de juliol de
2016.

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HG)
RGE núm. 3830/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de la ciutat d'Eivissa per al seu dipòsit a
l'abocador insular.

HJ)
RGE núm. 3833/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) el mes d'agost 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de la ciutat
d'Eivissa des del mes de juny de 2016 fins a 28 de febrer de
2017 per al seu dipòsit a l'abocador insular?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) durant el mes d'agost de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HH)
RGE núm. 3831/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) el mes de juny de
2016.

HK)
RGE núm. 3834/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) el mes de setembre
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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) durant el mes de juny de l'any 2016 per al seu
posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) durant el mes de setembre de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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HL)
RGE núm. 3835/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) el mes d'octubre de
2016.

HO)
RGE núm. 3838/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) el mes de gener de
2017.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) durant el mes d'octubre de l'any 2016 per al
seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) durant el mes de gener de l'any 2017 per al
seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HM)
RGE núm. 3836/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) el mes de
novembre de 2016.

HP)
RGE núm. 3839/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) el mes de febrer de
2017.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) durant el mes de novembre de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) durant el mes de febrer de l'any 2017 per al
seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HN)
RGE núm. 3837/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) el mes de desembre
de 2016.

HQ)
RGE núm. 3840/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Llonga (Eivissa) per al seu dipòsit a
l'abocador insular.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) durant el mes de desembre de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Llonga (Eivissa) des del mes de juny de 2016 fins a 28 de
febrer de 2017 per al seu dipòsit a l'abocador insular?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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HR)
RGE núm. 3841/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de
juny de 2016.

HU)
RGE núm. 3844/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de
setembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) durant el mes de juny de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) durant el mes de setembre de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HS)
RGE núm. 3842/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de
juliol de 2016.

HV)
RGE núm. 3845/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes
d'octubre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) durant el mes de juliol de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) durant el mes d'octubre de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HT)
RGE núm. 3843/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes
d'agost de 2016.

HW)
RGE núm. 3846/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de
novembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) durant el mes d'agost de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) durant el mes de novembre de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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HX)
RGE núm. 3847/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de
desembre de 2016.

IA)

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) durant el mes de desembre de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) des del mes de juny de 2016 fins a 28 de
febrer de 2017 per al seu dipòsit a l'abocador insular?

RGE núm. 3850/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) per al seu
dipòsit a l'abocador insular.

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HY)
RGE núm. 3848/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de
gener de 2017.

IB)

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) durant el mes de gener de l'any 2017 per
al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) durant el mes de juny de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

RGE núm. 3851/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de
juny de 2016.

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HZ)
RGE núm. 3849/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora del Port de Sant Miquel (Eivissa) el mes de
febrer de 2017.

IC)

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora del Port de
Sant Miquel (Eivissa) durant el mes de febrer de l'any 2017 per
al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) durant el mes de juliol de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

RGE núm. 3852/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de
juliol de 2016.

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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ID)

IG)

RGE núm. 3853/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes
d'agost de 2016.

RGE núm. 3856/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de
novembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) durant el mes d'agost de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) durant el mes de novembre de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IE)

IH)

RGE núm. 3854/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de
setembre de 2016.

RGE núm. 3857/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de
desembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) durant el mes de setembre de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) durant el mes de desembre de l'any
2016 per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IF)

II)

RGE núm. 3855/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes
d'octubre de 2016.

RGE núm. 3858/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de
gener de 2017.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) durant el mes d'octubre de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) durant el mes de gener de l'any 2017
per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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IJ)
RGE núm. 3859/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) el mes de
febrer de 2017.

IM)
RGE núm. 3862/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) durant el mes de febrer de l'any 2017
per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) durant el mes de juliol de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IK)

IN)

RGE núm. 3860/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Sant Joan de Labritja (Eivissa) per al seu
dipòsit a l'abocador insular.

RGE núm. 3863/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes d'agost
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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Sant
Joan de Labritja (Eivissa) des del mes de juny de 2016 fins a 28
de febrer de 2017 per al seu dipòsit a l'abocador insular?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) durant el mes d'agost de l'any 2016 per al
seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IL)

IO)

RGE núm. 3861/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de juny
de 2016.

RGE núm. 3864/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de
setembre 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.

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) durant el mes de juny de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) durant el mes de setembre de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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IP)

IS)

RGE núm. 3865/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes
d'octubre de 2016.

RGE núm. 3868/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de gener
de 2017.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) durant el mes d'octubre de l'any 2016 per
al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) durant el mes de gener de l'any 2017 per
al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IQ)

IT)

RGE núm. 3866/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de
novembre de 2016.

RGE núm. 3869/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de
febrer de 2017.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) durant el mes de novembre de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) durant el mes de febrer de l'any 2017 per
al seu posterior trasllat a la península?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IR)

IU)

RGE núm. 3867/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) el mes de
desembre de 2016.

RGE núm. 3870/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llots extrets de
la depuradora de Cala Sant Vicent (Eivissa) per al seu
dipòsit a l'abocador insular.

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

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

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) durant el mes de desembre de l'any 2016
per al seu posterior trasllat a la península?

Quants m3 de llots s'han extret de la depuradora de Cala
Sant Vicent (Eivissa) des del mes de juny de 2016 fins a 28 de
febrer de 2017 per al seu dipòsit a l'abocador insular?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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IV)

IY)

RGE núm. 3884/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a corrupció del
Govern Matas.

RGE núm. 3887/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a corrupció del
Govern Matas.

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.

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 quantes causes judicials relatives a casos de corrupció
i malversació de fons públics per part del Govern de
l'expresident Matas es troba personat el Govern de les Illes
Balears?

Conserva l'expresident de la comunitat, Sr. Jaume Matas,
algun tipus de privilegi, consideració, assignació o títol
protocolAlari pel fet d'haver estat president de la nostra
comunitat autònoma?

Palma, a 9 de març de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 9 de març de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

IW)
RGE núm. 3885/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a corrupció del
Govern Matas.
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.
Tenint en compte les condemnes fermes per corrupció,
malversació de fons públics i altres delictes similars
interposades a l'expresident Matas i altres membres del que fou
el seu govern, quines quantitats econòmiques ha recuperat a dia
d'avui el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 9 de març de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

IX)
RGE núm. 3886/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a corrupció del
Govern Matas.
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.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2017, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3938/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou contracte amb
Kantar Media.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al al conseller corresponent del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera, pot explicar les raons per les quals el
Govern ha gastat 689.010 euros per continuar comptant amb el
sistema de mesures d'audiències prestat per l'empresa Kantar
Media?

Quines quantitats estimades preveu percebre el Govern de
les Illes Balears en concepte de recuperació dels fons públics
defraudats per part del Govern de l'expresident Jaume Matas
corresponents a condemnes no fermes?
Palma, a 9 de març de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 13 de març de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

B)
RGE núm. 3945/17, de la diputada Sra Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del
grau mitjà d'ebenisteria a l'Escola d'Arts d'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 al conseller corresponent del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Eliminarà la Conselleria d'Educació i Universitat el grau
mitjà d'ebenisteria a l'Escola d'Arts d'Eivissa?
Palma, a 13 de març de 2017
la diputada
Sara Ramón i Roselló
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E)
RGE núm. 4056/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a centre BIT d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quina situació es troba la creació del Centre Bit
d'Eivissa?

C)
RGE núm. 3951/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
treballadors de neteja de l'empresa KLE.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al al conseller corresponent del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines gestions ha fet el Govern per solucionar
l'impagament als treballadors de neteja de l'empresa KLE?
Palma, a 13 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Ordre de Publicació

Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

F)
RGE núm. 4057/17, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
contaminació del Parc Natural de l'Albufera 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com pensa el Govern revertir la greu situació de
contaminació que continua patint el Parc Natural de l'Albufera
de Mallorca?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
D)
RGE núm. 3980/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment de la
Llei del col·lectiu LGTBI i de la Llei d'igualtat entre homes
i dones.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines accions concretes ha portat a terme el Govern per
donar compliment a allò previst a la Llei de drets del col·lectiu
LGTBI i a la Llei d'igualtat entre homes i dones pel que fa a
l'adaptació dels plans educatius en les diferents etapes
d'escolarització?
Palma, a 13 de març de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 15 de març de 2017
El diputat
David Martínez i Pablo

G)
RGE núm. 4058/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a dret a la vaga dels treballadors i les treballadores
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins efectes pensa el Govern que tindrà a les Balears la
sentència del TS que suprimeix de facto el dret a vaga dels
treballadors i les treballadores?
Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
Laura Camargo i Fernández
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H)

K)

RGE núm. 4059/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a avantprojecte de llei d'urbanisme.

RGE núm. 4062/17, de la diputada Maria Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons
específic per assumir el trasllat en els casos de defunció de
persones desplaçades per rebre assistència sanitària fora de
la seva localitat.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pensa el Govern tenir en compte l'opinió dels ajuntaments
a l'avantprojecte de llei d'urbanisme?
Palma, a 15 de març de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Ha creat ja la Conselleria de Salut in fons específic per
assumir directament el cost de les despeses per al trasllat en els
casos de defunció de persones desplaçades per rebre assistència
sanitària a centres ubicats fora de l'àrea de salut de la seva
localitat?
Palma, a 14 de març de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

I)
RGE núm. 4060/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a contractacions d'estiu a Can
Misses.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pot garantir que la residència per acollir els professionals
sanitaris de temporada estarà en actiu aquest estiu?
Palma, a 15 de març de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

RGE núm. 4063/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'al·lergologia a la cartera de serveis de l'Ibsalut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, durant aquesta legislatura
continuarà excloent de la cartera de serveis de l'Ibsalut, és a dir,
de la sanitat pública, un servei d'al·lergologia?
Palma, a 14 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

J)
RGE núm. 4061/17, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
liquidació del conveni entre el CSIC i l'Ibsalut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Per què no s'ha liquidat el conveni entre el CSIC i l'Ibsalut
que sustentava el funcionament dels laboratoris del FISIB
(originàriament Caubet Cimera)?
Palma, a 14 de març de 2017
La diputada
Maria Montserrat Seijas i Patiño

M)
RGE núm. 4064/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consens en relació amb una proposta de nou REB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears consensuar amb els
partits polítics de l'oposició una proposta de nou REB?
Palma, a 14 de març de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
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N)

Q)

RGE núm. 4065/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol per derivar a l'Ibavi les persones que es troben en
un procés de desnonament i una situació d'emergència
social.

RGE núm. 4068/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Parlament com a centre de la vida política.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Continua pensant la Sra. presidenta del Govern que el
Parlament ha de ser el centre de la vida política?

Quin protocol segueixen els ajuntaments per tal de derivar
a l'Ibavi les persones que es troben en un procés de
desnonament i una situació d'emergència social?
Palma, a 14 de març de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

Palma, a 14 de març de 2017
La diputada
Margarita prohens i Rigo

R)
RGE núm. 4088/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
interlocutòria de Cursach.

O)
RGE núm. 4066/17, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció
als alumnes d'altes capacitats.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina opinió té el Govern sobre el contingut que es relata
a la interlocutòria de Cursach?

Considera el Sr. Conseller d'Educació i Universitat que
s'està donant l'atenció adequada als alumnes d'altes capacitats?

Palma, a 15 de març de 2017
El diputat
Carlos Saura i León

Palma, a 14 de març de 2017
La diputada
Sara Ramón i Roselló
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

P)
RGE núm. 4067/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
bon govern i transparència.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març de 2017, admet a tràmit les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
esmentada següents.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Considera la Sra. Consellera de Transparència,. Cultura i
Esports que ordenar una "apagada informativa" al Parlament
entra dins la política de bon govern i transparència?
A)
Palma, a 14 de març de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

RGE núm. 3665/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a selecció del personal per als informatius d'IB3,
davant la Comissió de control parlamentari de la
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
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sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quina valoració fa del procés de selecció de personal de
l'empresa Mediapro per als informatius d'IB3?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 3756/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció de nous llocs de feina a IB3, davant la Comissió
de control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

B)
RGE núm. 3754/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a independència
o objectivitat dels informatius, davant la Comissió de
control parlamentari de la 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Com es garantirà la independència i l'objectivitat dels
informatius en aquesta nova etapa?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

Com valora el procés de selecció de nous llocs de feina a
IB3?
Palma, a 8 de març de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

E)
RGE núm. 3757/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'audiència, davant la Comissió de control parlamentari de
la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

C)

Com valora les darreres dades d'audiència?

RGE núm. 3755/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subrogació del personal a la nova adjudicatària dels serveis
informatius, davant la Comissió de control parlamentari de
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 8 de març de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

F)

Com s'ha dut a terme la subrogació del persona a la nova
adjudicatària dels serveis informatius?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Palma, a 8 de març de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

RGE núm. 3761/17, del diputat David Abril i Hervás,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
funció de les unitats de seguiment i control, davant la
Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina és la funció de les unitats de seguiment i control
(USC) de contractes a IB3?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
David Abril i Hervás
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G)
RGE núm. 3767/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
informatius territorials d'IB3, davant la Comissió de
control parlamentari de la 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Sr. Director General, com pensa que s'articularan els nous
informatius territorials d'IB3 (prevists per al proper mes d'abril)
d'acord amb allò que estableix la Llei 15/2010, de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'impulsar la
missió de servei públic d'IB3 (article 4, punt h) i així
"cohesionar la societat balear promovent i garantint les seves
diverses expressions en l'àmbit audiovisual"?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber
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Sr. Director General, com valora les proves de selecció
fetes a la UIB per contractar nou personal?
Palma, a 8 de març de 2017
La diputada
Sílvia Cano i Juan

J)
RGE núm. 3872/17, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canals
no convencionals de difusió, davant la Comissió de control
parlamentari de la 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quina valoració fa del consum d'IB3 mitjançant els canals
no convencionals de difusió?
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 3768/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicions de
subrogació dels treballadors i les treballadores, davant la
Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Sr. Director General, es garanteixen les condicions de
subrogació dels treballadors i les treballadores dels serveis
informatius d'IB3?

K)
RGE núm. 3880/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a condicions laborals (I), davant la Comissió de
control parlamentari de la 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quines modificacions hi haurà en les condicionals laborals
dels treballadors subrogats per Mediapro?

Palma, a 8 de març de 2017
La diputada
Sílvia Cano i Juan

Palma, a 9 de març de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

I)
RGE núm. 3769/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de
selecció de nou personal, davant la Comissió de control
parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

L)
RGE núm. 3881/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a condicions laborals (II), davant la Comissió de
control parlamentari de la 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
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Quines modificacions hi haurà en les condicionals laborals
dels treballadors subrogats per Mediapro respecte de l'anterior
contracte?
Palma, a 9 de març de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

contribuir als principis de la declaració, fet que també es
valora al present informe decennal. Tot i això, aquest esforç
no ha anat lligat a un esforç planificador de la gestió global
de la RBM. De fet, llevat de l’esforç que va suposar
l’elaboració, l’any 1998, de «l’Estudi de Viabilitat del Pla
de Desenvolupament Sostenible per a l’illa de Menorca»,
no s'ha realitzat posteriorment cap pla de gestió que
defineixi el marc d'actuació global en els propers anys en
l'àmbit de la reserva de la biosfera.”
Així es va aprovar per unanimitat que:
“El Consell Insular de Menorca es fa ressò de les
recomanacions principals emanades de l’Informe de revisió
decennal de la Reserva de la Biosfera de Menorca
(2006-2015), aprovat pel Comitè MaB Espanya en la sessió
celebrada el mes de setembre de 2016.”

Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Així com també que
“El Consell Insular de Menorca acorda donar inici al
procediment d’elaboració del Pla d’Acció de la Reserva de
Biosfera, per al període 2018-2025, que porti incorporat un
pla de participació social, i que estableixi el camí que ha de
seguir l’illa per avançar cap a la sostenibilitat.”

RGE núm. 3374/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llots de la depuradora de Ferreries (procediment
d'urgència).

L’evolució dels indicadors ens han dit entre altres coses que
les renovables encara són testimonials, que la qualitat de l'aigua
quant a nitrats i clorurs no és la desitjable o que estem
estancats pel que fa referència al reciclatge.

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 pel procediment d'urgència.

En el passat mandat es va celebrar el 20 aniversari de la
Menorca Reserva de Biosfera així com també Menorca va ser
declarada a l'Illa de Jejú seu mundial de Reserves de Biosfera
d'illes i zones costaneres.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu situació
que pot generar a Menorca el confinament dels llots tòxics
provinents de la depuradora de Ferreries, l'alarma social que
aquest anunci ha generat entre els menorquins i les
menorquines i les greus conseqüències mediambientals que se'n
poden derivar, es fa del tot necessari i urgent mantenir un debat
en el Ple sobre aquest assumpte.

Dins l’actual mandat la Conselleria de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera ha celebrat cada any un acte d'aniversari
de la seva Declaració.

A)

En el passat Ple del mes de febrer el Consell Insular de
Menorca va aprovar per unanimitat una proposta d’acord
presentada pel conseller executiu de Medi Ambient i Reserva
de la Biosfera per tal de donar suport a la Declaració de
Menorca Reserva de la Biosfera, així com també per assumir el
compromís de seguir avançant en una major sostenibilitat de
l’illa. De la citada proposta podem extreure diverses
conclusions, que podríem dir que queden reflectides en els
següents paràgrafs:
“Aquest any 2016, la RBM ha tornat a ser objecte
d’avaluació decennal. Un cop realitzada l’avaluació per part
del Consell Científic del Programa MaB Espanya, en reunió
celebrada a Madrid el juliol de 2016, aquest òrgan conclou
que «tot i els esforços realitzats no s’ha donat compliment
a les recomanacions principals del Consell Internacional de
Coordinació (CIC) del MaB, realitzades l’any 2006, en
resposta al primer informe de revisió decennal de la
Reserva de Biosfera de Menorca (RBM).”
“Per altra banda, després de la declaració de Menorca com
a reserva de biosfera el 1993, s'han anat implementant
mesures de gestió i coordinació amb la finalitat de

També cal recordar les iniciatives presentades en aquest
mandat o en l’anterior referents a les prospeccions petrolíferes;
o les presentades en el passat mandat, referents al dragat del
Port de Maó, iniciatives per tal de protegir la Menorca Reserva
de Biosfera, segons es manifestava.
Amb els antecedents exposats, el Govern balear ha fet
l’avantprojecte de construcció d’un dipòsit de 7.000 metres
cúbics per tal de dipositar, per a sempre, els llots tòxics de la
depuradora de Ferreries, un total de 9.000 tones segons les
estimacions del mateix Govern balear.
Estem davant una actuació unilateral del Govern balear que
no és allò que volem a la Menorca Reserva de Biosfera, que té
l’oposició del municipi de Ferreries, i podem dir que de
Menorca.
És per tot l'exposat que el Grup Parlamentari Popular
presentem la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la solució plantejada
pel Govern de les Illes Balears de confinar el llots tòxics de la
depuradora de Ferreries en un dipòsit de 7.000 metres cúbics.
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2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que l’actual
solució que planteja el Govern balear al respecte, encara que es
puguin tenir en compte totes les mesures de seguretat, no és
l’adequada per a un territori que és Reserva de la Biosfera i que
pretén avançar en la sostenibilitat i en les recomanacions
principals del Consell Internacional de Coordinació (CIC) del
MaB, així com d’altres recomanacions per part de la UNESCO.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a exportar el
llots tòxics fora de Menorca perquè siguin tractats
adequadament i regenerar la zona afectada.
Palma, a 3 de març de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

4575

i mesures que facilitin la seva labor, com la revisió i la
flexibilització de la regla i el sostre de despesa.
Precisament perquè l'actuació dels ajuntaments i altres ens
locals ha contribuït, sens dubte, a millorar el clima i l'estabilitat
en moments de grans dificultats econòmiques al nostre país, és
just fer valer la necessitat de comptar amb mecanismes
actualitzats de gestió que permetin reinvertir aquest superàvit
amb major flexibilitat, suavitzant l'aplicació de la regla de
despesa, millorant la ràtio de la taxa de reposició i, en
conseqüència, la publicació de l'oferta d'ocupació pública; i tot
això per poder seguir prestant i mantenint els serveis públics
locals, augmentant la seva qualitat i, en definitiva, afavorint la
creació d'ocupació .
A més, el municipalisme espanyol ha apostat sempre per la
modificació simultània i vinculada del finançament autonòmic
i el local i dels seus respectius tributs, que eviti duplicitats,
defineixi els límits competencials i garanteixi els recursos
necessaris per a la prestació adequada dels serveis públics.

B)
RGE núm. 3375/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls d'un acord urgent entre els grups
parlamentaris en el Congrés dels Diputats per a la
tramitació i aprovació dels pressuposts generals de l'Estat
de 2017 (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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atès que els Pressuposts
Generals de l'Estat representen les grans línies mestres de
l'economia espanyola i que tot l'aconseguit fins ara podria sofrir
un retrocés imperdonable, del qual serien els ciutadans els
principals perjudicats i, dins d'ells, els més desfavorits, que són
els més directament beneficiats per les polítiques locals. Es fa
necessari i urgent assolir un acord per tal d'aprovar els comptes
generals de l'Estat.
Ningú no pot negar en l'actualitat que, gràcies a la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local de 2013
i a la resta de normes i mesures aprovades en favor de les
corporacions locals pel Govern del Partit Popular, el conjunt de
les entitats locals està en superàvit i la immensa majoria
d'ajuntaments espanyols complint amb les seves obligacions de
pagament. D'aquesta forma s'ha desmuntat l'injust estigma del
malbaratament amb el qual s'havia etiquetat als governs locals.
Aquest conjunt de mesures ha servit per impulsar un model
d'administració que estimula la bona gestió al servei del
ciutadà, tal com s'ha demostrat amb les xifres obtingudes per
les EELL: 0,44% de superàvit en 2015 (en 2011 tenien dèficit,
del 0,40% del PIB) i el seu deute només representa el 3,28%
del PIB; superàvit que aconsegueix els 4.765 milions d'euros i
que tot indica que es tornarà a repetir en 2016.
Cal posar en valor, i així creiem que ho està fent el Govern
de Mariano Rajoy, que més del 90% dels ajuntaments tinguin
superàvit i estiguin ajudant a la resta d'administracions a
complir amb els seus objectius de dèficit. Les entitats locals són
les administracions més eficients i més eficaces en la gestió
pública i, en conseqüència, cal correspondre'ls amb decisions

El nou sistema de finançament local, que estudia la
Comissió d'Experts creada a aquest efecte, haurà d'aportar més
recursos a les hisendes locals perquè els governs locals puguin
desenvolupar de forma adequada les competències que tenen
legalment atribuïdes d’acord amb el que preveu la llei. I haurà
de recollir reivindicacions històriques de les entitats locals,
relatives a la participació de les EELL en els ingressos de
l'Estat i el desenvolupament d'un model de participació de les
EELL en els tributs de les comunitats autònomes, així com
l'establiment dels mecanismes de coordinació entre el
finançament incondicionat autonòmic i local.
No obstant això, tota aquesta planificació es pot enfonsar si
no estan aprovades i en vigor les grans línies mestres de
l'economia espanyola a través dels Pressupostos Generals de
l'Estat (PGE) i tot l'aconseguit fins ara podria sofrir un retrocés
imperdonable del qual serien els ciutadans els principals
perjudicats i, dins d'ells, els més desfavorits, que són els més
directament beneficiats per les polítiques locals.
No cal oblidar que hem sofert ja una paràlisi institucional
de més de nou mesos des que es van celebrar les eleccions
generals el desembre de 2015 i que la repetició d'aquestes
eleccions el juny de 2016 ha generat una composició del
Parlament espanyol que obliga les forces polítiques amb
representació parlamentària a entendre's, negociar i pactar.
Especialment urgent és la negociació que afecta, com ja s'ha
dit, els PGE perquè se'n deriva el manteniment del full de ruta
dels serveis públics locals o el seu retrocés. Però no solament
això, sense pressupostos no es pot invertir el superàvit
municipal, això, sens dubte, anirà en detriment de la creació
d'ocupació. Així mateix, la falta d'aprovació de la Llei de
Pressupostos està dificultant la gestió del Fons de Finançament,
creat pel Govern per atendre necessitats financeres dels governs
locals.
Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta els grups polítics amb
representació parlamentària a les Corts Generals a:
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Primer. Establir les bases i aconseguir els acords necessaris
que permetin arribar a l'aprovació definitiva de la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017, i per als
següents exercicis econòmics d'aquesta legislatura.
Segon. Impulsar un ampli acord per aconseguir la reforma del
finançament local que compleixi amb les expectatives dels
governs locals reclamades llarg temps.
2. Finalment, el Parlament de les Illes Balears acorda traslladar
aquesta petició a la Vicepresidència del Govern d'Espanya, al
ministre d'Hisenda i Funció Pública, als portaveus dels grups
parlamentaris del Congrés i del Senat i a la Junta de Govern de
la FEMP.
Palma, a 3 de març de 2017
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

C)
RGE núm. 3412/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a independència i garanties del Poder
Judicial (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 Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Els darrers
esdeveniments judicials que posen en dubte el nostre sistema de
justícia.
En l’informe de 10 d'octubre de 2016 el Grup d'Estats
contra la Corrupció (GRECO), que depèn del Consell d'Europa,
es denunciava la falta d'independència judicial al nostre país i
es posava de manifest la poca voluntat del Govern per
modificar el sistema d'elecció de membres del Consell General
del Poder Judicial. En aquest mateix informe es recordava que
les autoritats no haurien d'intervenir en “cap de les etapes” del
procés de designació dels magistrats que han de jutjar un cas.
Tot i que la selecció del CGPJ és un assumpte que emana
de l'article 122 de la Constitució, l'article 124.1 diu que “el
ministeri fiscal (...) ha de vetllar per la independència dels
Tribunals i procurar davant aquests la satisfacció de l’interès
social”.
En les darreres setmanes una sèrie d'episodis judicials
coincidents en el temps han posat en qüestió no només la
independència judicial, sinó també la igualtat davant la llei que
recull l'article 14 de la nostra Constitució. Aquests fets han
causat molt de renou mediàtic i preocupació social davant la
sensació d'impunitat en determinats casos i les sentències
desproporcionades en uns altres. Les condemnes imposades en
els darrers dies han demostrat que la justícia no és igual per
a tothom. S'ha posat en relleu que el sistema judicial espanyol
està en dubte: deslegitimat social i políticament.
La simultaneïtat de les sentències del cas Nóos, de les
targetes black i una condemna a un cantant de 23 anys han fet

saltar totes les alarmes en un àmbit crucial per a la democràcia
del nostre país com és el judicial. La condemna de 6 anys i 3
mesos per al gendre del rei emèrit resolta amb llibertat
condicional sense fiança i la no retirada del seu passaport,
l'absolució de la infanta Cristina, la petició de presó per
Valtonyc, i la rebaixa de condemna per part de l'Audiència
d'Alacant a qui va propinar una brutal pallissa a la seva parella
generen la impressió de desigualtat i desproporcionalitat davant
la justícia.
A les sentències a les quals s'ha fet menció s'uneix una sèrie
de pressions i intimidacions denunciades per Manuel López
Bernal, fiscal superior de Múrcia que ha estat substituït en
dubtoses circumstàncies i que encapçalava la causa contra el
president de la regió, Pedro Antonio Sánchez; pressions que ell
mateix ha catalogat «com les de la màfia en els anys vint». Per
una altra banda, la no-renovació de Consuelo Madrigal, en
sol·licitar l'autonomia per realitzar nomenaments, o la
substitució de Javier Zaragoza en l'Audiència Nacional i les
successives mostres de desacord del Sr. Luis Navajas, tinent
fiscal del Tribunal Suprem indicant que la seva vàlua no es
qüestiona en ambients judicials, sumat a les consideracions del
fiscal Pedro Horrach, que reconeixia que les pressions en el
desenvolupament de la investigació per casos de corrupció són
molt comunes, són fets que ens porten a pensar que hi ha una
inversió dels papers en tota regla. Fa la sensació que en aquest
país a qui es persegueix és a qui hauria de tenir tot el suport per
part de la societat i l'ajuda i la protecció per part del govern en
la lluita contra la corrupció. En canvi, pareix que robar surt
pràcticament gratis. A les Illes Balears hem patit aquesta
situació durant massa temps. Tenim un govern a l'Estat que
dóna l'esquena a la gent que s'atreveix a investigar les
incidències dels partits polítics, i això no es pot permetre. Les
Illes Balears és la comunitat autònoma que més imputats per
habitant aporta a l'Estat. Tenim aquest trist rècord, però hi
podria haver molts més casos de corrupció que no s'han
investigat per la falta d'independència del poder judicial.
Davant la indefensió i la solitud dels fiscals i jutges valents
al nostre país que decideixen enfrontar-se a tots els obstacles
possibles i a un sistema fet a mesura pel Govern, el ministre de
Justícia, Rafael Català ha demanat als fiscals que si han sofert
pressions, les denunciïn. Sembla irònic i macabre que el
membre d'un govern, del qual l'exministre de l'Interior va posar
a treballar a la fiscalia per perseguir adversaris polítics a
Catalunya, digui als fiscals que no poden exercir les seves
responsabilitats que denunciïn a un òrgan també dependent del
Govern aquesta situació.
L'excés de control governamental sobre les actuacions del
Ministeri Fiscal, el principi d'unanimitat d'actuació i
dependència jeràrquica d’aquest, i les pressions i intimidacions
denunciades per membres del Consell Fiscal, són condicionants
que culminen en la ineficiència del sistema en el seu conjunt i
la inacció dels fiscals en casos de corrupció que puguin
comprometre el poder executiu.
Davant tot aquest seguit d'escàndols la societat demana a les
institucions i als seus representants que actuem i prenguem
mesures perquè no pugui haver-hi dubtes sobre la
independència del poder judicial, la qual cosa és essencial en
una democràcia. La separació de poders que no es veu
garantida per la dependència de la Fiscalia General de l'Estat
del Govern, la persecució de qui intenta fer correctament el seu
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treball, la impunitat dels delictes de corrupció i la intervenció
del Ministeri de Justícia en la retallada de l'acusació popular i
la reducció dels terminis d'instrucció que suposa la reforma de
la Llei 13/2015, de 5 d'octubre de modificació de la Llei
d'enjudiciament criminal, fa que investigar la corrupció en
aquest país sigui una odissea molt difícil d'afrontar.
Per aquestes raons el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a garantir la independència del poder judicial i a no canviar
fiscals en processos en curs, especialment en les investigacions
de casos de corrupció.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el ministre de Justícia
del Govern d’Espanya a comparèixer en seu parlamentària per
donar explicacions sobre les pressions que diferents fiscals
estan rebent a l'hora d'investigar delictes de corrupció.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar la Llei 13/2015, de 5 d'octubre, de modificació de la
Llei d'enjudiciament criminal.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a canviar el model d'elecció del Consell del Poder Judicial.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a realitzar una auditoria pública i externa dels recursos del
sistema judicial sobre criteris i paràmetres basats en la seva
eficiència, eficàcia i sostenibilitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a dur a terme una reforma integral de la Fiscalia que modifiqui
l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per introduir mecanismes
que dotin la Fiscalia d'autonomia (orgànica i funcional) en
relació amb el poder executiu.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar de manera immediata la Llei Orgànica 4/2015, de 30
de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
Palma, a 6 de març de 2017
El diputat
Carlos Saura i León
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

D)
RGE núm. 3569/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitat de consens en les inversions anunciades
per AENA a l'Aeroport de palma, així com les que prevegi
a la resta d'aeroports de les Illes Balears (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 davant Ple pel procediment
d'urgència.
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Motivació del procediment d'urgència: Atesa la greu
preocupació social provocada per les notícies aparegudes sobre
projectes i inversions previstes per AENA per a l'ampliació de
l'aeroport de Palma, es sol·licita la tramitació de la proposició
no de llei amb caràcter d'urgència.
AENA ha anunciat inversions a l’aeroport de Palma per un
valor de 297 milions d’euros, amb actuacions que han aixecat
una important controvèrsia social i fins i tot tècnica en implicar
una ampliació de la capacitat de l’aeroport, amb l’increment de
les possibilitats operatives, que en l’horitzó de l’any 2021
podrien arribar a tenir un important creixement, que podria
arribar a estar molt per damunt dels 66 vols per hora que Son
Sant Joan és capaç ara de gestionar.
És cert que l’aeroport de Palma necessita d’actuacions i
inversions destinades a millorar la seguretat del trànsit aeri així
com a les terminals.
Són necessàries, també, actuacions per minimitzar el fort
impacte ambiental que causa la infraestructura aeroportuària i
també fan falta actuacions que permetin millorar la comoditat
dels passatgers, l’eficiència de les operacions i les condicions
de seguretat i salut laboral dels treballadors i les treballadores
de l’aeroport així com de les companyies i empreses que hi
operen.
Fan falta, endemés, intervencions puntuals de manteniment,
comprensibles en una infraestructura de la magnitud de
l’aeroport de Palma.
Aquestes actuacions destinades a millorar el funcionament
ordinari i la qualitat de les operacions no és qüestionat per
ningú. Ara, allò que no és acceptable és que es prenguin
decisions de manera unilateral per part d’AENA i el Govern
d’Espanya, amb l’aprovació de documents estratègics de
planificació i inversió sense la participació efectiva de les
institucions de les Illes Balears, i que ho facin, endemés, amb
l’objectiu principal de millorar la capacitat de generar recursos
econòmics per part dels aeroports de les Illes Balears sense ni
tan sols considerar la necessitat de garantir el desenvolupament
sostenible de les Illes Balears i respectar la voluntat dels
ciutadans i de les ciutadanes de les Illes Balears.
Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA i el Govern
d’Espanya a consensuar amb el Govern de les Illes Balears i a
consultar amb el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma
així com les principals entitats i associacions de l’illa de
Mallorca, l’abast i la conveniència de les actuacions previstes
i anunciades a l’aeroport de Palma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta AENA i el Govern
d’Espanya a consensuar amb el Govern de les Illes Balears, així
com a consultar amb el consell insular corresponent,
l’ajuntament o els ajuntaments que pertoqui així com amb les
entitats i associacions més representatives de la societat civil de
l’illa on s’ubiqui l’aeroport en qüestió, totes aquelles inversions
i actuacions que no estiguin directament vinculades a la
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seguretat, la sostenibilitat ambiental de les instal·lacions i el seu
manteniment ordinari.
3. El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern d’Espanya
que adopti les mesures necessàries per fer efectiu que el
Govern de les Illes Balears, així com les principals institucions,
associacions i entitats de la societat civil de les Illes Balears,
participin de manera directa i efectiva en la gestió, la
programació i la planificació dels aeroports de les Illes Balears
des del manteniment del caràcter públic de la seva titularitat.
Palma, a 3 de març de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

una sisena aula resultant d’ocupar un espai de l’escoleta
municipal. Per altra banda, el centre Mare de Déu de
Consolació a S’Alqueria Blanca, també té un aula prefabricada
per a l’escoleta i a més no té menjador, i els alumnes han de
menjar amb els plats damunt els pupitres, situació molt
lamentable. Per altra banda, la conselleria ha reconegut al seu
pla que necessita quatre aules més per la saturació que
actualment es pateix a aquest centre educatiu.
Tot i que el Grup Parlamentari Popular va presentar
esmenes al pressupost de la Conselleria d’Educació per
solucionar urgentment aquests problemes, els partits del Pacte
varen votar en contra i no varen posar doblers per fer el
projecte de reforma del centre Blai Bonet ni per eliminar ja els
barracons de Santanyí.
El pressupost de la CAIB 2017 no inclou cap partida
pressupostària per a aquesta actuació. El Pla d’infraestructures
presentat per la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes
Balears no inclou previsió per al CEIP Blai Bonet fins a 2019,
amb una prioritat clarament secundària. I el CEIP Mare de Déu
Consolació, com si no existís, perquè no té cap previsió
econòmica.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 3650/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a la reforma i ampliació del CEIP
Blai Bonet i CEIP Mare de Déu de Consolació de Santanyí,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
El Pla d’infraestructures educatives 2016-2023 presentat
per la Conselleria d’Educació del Govern balear no atén totes
les demandes de la comunitat educativa, ni de les associacions
de mares i pares ni de molts municipis de les nostres illes.
Algunes demandes que esperaven resposta aquesta legislatura
han quedat desplaçades a futurs compromisos de governs
posteriors i altres demandes no han estat incloses en el pla.
És el cas de Santanyí, on l’ajuntament i el consell municipal
de la infància han exposat a la conselleria per activa i per
passiva la necessitat urgent de més aules, ja que l’any que ve
s’esperen més de cent noves matriculacions. Però pareix ser
que el nou govern del pacte d’esquerres no ha prioritzat
aquestes demandes educatives.
I la realitat a dia d’avui és que el centre CEIP Blai Bonet al
poble de Santanyí, té actualment sis aules inadequades: hi ha
cinc aules prefabricades, ja que en lloc de llevar les tres que hi
havia, se n’han hagut d’afegir dues més aquesta legislatura; i

L’Ajuntament de Santanyí, amb la voluntat de colAlaborar
i prioritzar aquestes demandes, ha ofert diferents solucions.
Així ha posat a disposició del Govern terrenys per ampliar
l’escola Blai Bonet a diferents emplaçaments (devora l’Institut
i el camp de futbol per construir un centre totalment nou;
després davant l’escola uns terrenys cedits com a pati on es
podria fer una ampliació dins el poble; també uns altres
terrenys a darrere l’escola on hi ha unes aules d’infantil on es
podrien construir dues altures o més, incrementant molt el
nombre d’aules). Però de moment, aquests oferiments no han
estat atesos.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular sotmet al
Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla d’infraestructures educatives
2016-2023 per prioritzar les millores educatives necessàries a
Santanyí, en concret la reforma i ampliació del CEIP Blai
Bonet i la reforma del CEIP Mare de Déu de Consolació, ja
que són una necessitat i una reivindicació de la comunitat
educativa del
municipi.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure una partida pressupostària dins l’any
2017 per fer el projecte de reforma i ampliació del CEIP Blai
Bonet, així com a agilitar els tràmits administratius necessaris,
acceptant una de les propostes de terrenys oferts per
l’Ajuntament de Santanyí per poder començar les obres el més
aviat possible.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure una partida pressupostària dins l’any
2017 per fer la reforma necessària al CEIP Mare de Déu de
Consolació de S’Alqueria Blanca, i dotar urgentment aquest
centre d’espais educatius adequats de menjador, aules i altres
zones infradotades.
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Quart. Mentre es duu a terme la tramitació administrativa i les
obres per a la reforma i ampliació dels centre educatius, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar la dotació del personal docent i personal de
suport adscrit als dos centres educatius indicats, d’acord amb
les ràtios existents i previstes per a l’any que ve i conforme a
les demandes del municipi.
Palma, a 7 de març de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 3720/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a rescat farmacològic de la ciutadania, 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.
Els sistemes públics de salut constitueixen una de les
principals eines de les polítiques redistributives entre els
ciutadans espanyols. Cada persona aporta imposts en funció de
la seva capacitat econòmica i rep serveis sanitaris en funció de
les seves necessitats de salut. El paper redistributiu de la
despesa sanitària com a antídot front a una desigualtat social i
econòmica es real i innegable. Per això, l’Assistència Sanitària
Pública a Espanya és una prestació finançada des dels imposts
i a cada comunitat autònoma.
En els darrers anys s’han dut a terme polítiques
d’ajustaments que suposen retallades en matèria de sanitat i de
serveis socials, juntament amb polítiques fiscals regressives que
han fallit el finançament dels serveis públics i especialment del
sistema sanitari (la despesa de les administracions sanitàries
s’ha reduït en més de 10.000 milions d’euros) i han posat en
risc la virtut de la redistribució solidària del nostre sistema,
accentuant així els problemes de desigualtat. Aquest augment
de l’escletxa de desigualtat ha calat en dues característiques
essencials del nostre sistema sanitari:
L’equitat i l’accessibilitat que han quedat realment
minvades i han dificultat l’accés a medicaments per motius
econòmics, la qual cosa es denomina “pobresa farmacològica”.
L’existència històrica de copagaments com a mecanisme
modulador de la demanda, no sols no ha estat eficaç sinó que
ha posat al descobert la seva cara antisocial, així com la seva
vertadera naturalesa recaptadora.
La reforma del model d’aportació farmacèutica amb el
model del copagament, duta a terme pel govern del PP
mitjançant el Reial Decret 16/2012, de 24 d’abril, suposà la
ratificació del model sanitari que ja existia, dissenyat per
transferir part de la despesa de les administracions públiques
cap als usuaris.
Després de la introducció dels copagaments i d’aquesta
modificació, no s’ha realitzat cap avaluació de l’impacte sobre
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la salut de la població, de l’impacte sobre l’equitat, ni de
l’efectivitat de la mesura a l’hora de modular la magnitud i la
tendència de la despesa farmacèutica.
Dades recentment publicades per FEDEA (“Copagos
sanitarios. Revisión de experiencias internacionales y propuesta
de diseño”) confirmaven que la reforma del copagament ha
suposat una transferència de la despesa des de les
administracions públiques cap als usuaris.
Malgrat existir avaluacions respecte d’això i existir dades
que es puguin extreure de la mostra espanyola de l’enquesta,
s’introduïren preguntes per investigar les dificultats
econòmiques per al pagament de la medicació per part de la
població enquestada, i es trobaren les dades següents:
1. Major dificultat d’accés de les classes socials baixes (classe
5: 3%, classe 6: 4,5%) que a les classes altes (classe 1:
0,6%, classe 2: 0,7%).
2. Majors dificultats en els menors de 65 anys (2,5%),
respecte dels majors de 65 anys (2,2%).
3. Major influència de la interseccionalitat de les variables de
classe social i edat, essent notablement major la dificultat
d’accés a medicaments per raons econòmiques a la població
menor de 65 anys de classes socials 5 i 6. (3,3% i 5,6%
respectivament), quant a la població menor de 65 anys de
classes socials 1 i 3 (0,5% i 0,8% respectivament).
4. L’existència de malalties cròniques fa que existeixin tres
vegades més possibilitats de dificultat d’accés a
medicaments per raons econòmiques (3,2% front a l’1%).
Aquesta diferència es nota de forma clara en les persones
menors de 65 anys, en què aquesta probabilitat és 4 vegades
major entre aquelles que tenen una malaltia crònica (3,8%)
que entre aquelles que no la tenen (1%).
Aquestes dades concorden amb el recent informe del
Defensor del Poble corresponent a l’any 2015, on
s’identifiquen (pàg. 370 i 371) els col·lectius amb major risc de
patir dificultats en l’accés a medicaments per poder afrontar els
pagaments que els corresponen. En aquest informe s’assenyalen
els col·lectius següents:
• Persones i famílies amb molt escassos recursos econòmics
la situació de les quals no es pot enquadrar dins algun dels
supòsits fixats d’excepció en el copagament farmacèutic i
que han d’abonar el 40% dels seus medicaments.
• Persones amb discapacitat en el grau igual o superior al
33% i que les seves restants circumstàncies personals o de
percepció de prestacions socials no permet reconèixer-los
l’exempció en el copagament, malgrat les necessitats
addicionals d’adquisició de medicaments com a
conseqüència precisament de la discapacitat que pateixen.
• Situacions derivades del règim vigent d’assegurament
sanitari que comporten una aplicació inequitativa del
copagament farmacèutic: estrangers sense autorització de
residència, excònjuges de pensionistes amb edat avançada,
pacients oncològics i d’altres patologies cròniques que han
esgotat les ajudes o prestacions socials existents.
Amb aquestes dades es pot afirmar que existeixen amplis
col·lectius amb una situació de risc en l’actualitat que no poden
accedir a medicaments per motius econòmics on destaquen les
persones majors de 65 anys amb malalties cròniques i
pertanyents a classes socials baixes (factors fortament
relacionats).
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Per tot això, consider el copagament com un impost injust
i insolidari que minva principis bàsics d’equitat i accessibilitat
als tractaments i que hauria de ser assumit socialment de forma
col·lectiva i solidària amb mesures fiscals més justes i
progressistes i mesures de despesa farmacèutica més eficaces.
Com a impost a la malaltia i com a possible origen de la
manca d’adherència als tractaments farmacològics pautats per
facultatius del sistema per al control i seguiment de qualsevol
patologia, és necessari que mentre es posen en marxa polítiques
d’eliminació de copagaments, s’han d’introduir mesures
urgents destinades a evitar la pobresa farmacològica i facilitar
així l’adherència i el seguiment dels tractaments.
Amb aquest objectiu algunes comunitats autònomes, com la
Comunitat Valenciana o el País Basc, ja han posat en marxa
fons i ajudes destinats a reemborsar la despesa farmacèutica
ocasionada per la implantació d’aquests copagaments. Per
l’exposat anteriorment, inst el Govern de les Illes Balears a:
1. Implantar de forma immediata un mecanisme d’avaluació
periòdica dels copagaments a la nostra comunitat, atesa la
importància aquests poden tenir sobre l’adherència als
tractaments per part dels pacients. S’identificaran d’aquesta
manera els col·lectius amb major risc de patir la denominada
pobresa farmacològica i es monitoritzaran els possibles
problemes de seguiment dels tractaments mèdics prescrits per
personal de l’ib-salut relacionats amb la incapacitat econòmica
per a l’accés als medicaments.
2. Crear ajudes econòmiques destinades a facilitar l’adherència
dels tractaments farmacèutics que es trobin subjectes a
finançament públic, prescrits per facultatius de l’ib-salut.
3. Destinar aquestes ajudes a aquelles persones en situació real
de necessitat dins aquells col·lectius més vulnerables i
susceptibles de no poder fer front a la despesa realitzada per
l’adquisició dels seus medicaments i, per tant, patir de pobresa
farmacològica, i que no es troben adscrits a les exempcions
fixades en el punt 8 de l’article 94 bis de l’RD 16/2012, que
inclou:
a) Afectats de la síndrome tòxica i les persones amb
discapacitat en els supòsits contemplats a la seva normativa
específica.
b) Persones perceptores de rendes d’integració social.
c) Persones perceptores de pensions no contributives.
d) Aturats que han perdut el dret a percebre el subsidi de
desocupació en situació de subsistència.
e) Els tractaments derivats de l’accident de treball i malaltia
professional.
4. Establir aquestes ajudes per reemborsar els copagaments
farmacèutics de medicaments prescrits en els col·lectius de
pacients següents:
a) Persones assegurades i els seus beneficiaris, amb rendes
inferiors a 14.500 euros, amb independència de la percepció de
prestacions socials.
b) Persones que ostenten la condició de pensionistes de la
Seguretat Social (i persones beneficiàries) la renda de les quals
és inferior a 14.500 euros.
c) Persones en situació de desocupació amb independència
de la percepció del subsidi de desocupació.
d) Persones amb discapacitat major del 33% perceptores o
no d’altres ajudes socials.

e) Persones amb fills a càrrec que presenten una malaltia
crònica o una discapacitat major del 33%.
f) Persones estrangeres en situació irregular amb
insuficiència econòmica.
5. Desenvolupar per part de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears els instruments i aplicacions
informàtiques necessaris per facilitar de forma senzilla i àgil el
reemborsament a les persones amb dret a una ajuda econòmica.
Els Serveis d’atenció a l’usuari dels centres sanitaris disposaran
dels protocols necessaris per a la realització d’aquest procés.
La quantia dels reemborsaments es publicarà periòdicament
com a mesura de transparència.
6. Incloure aquestes ajudes en el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2018.
Palma, a 8 de març de 2017
La portaveu
María Montserrat Seijas i Patiño

C)
RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de
l'horari de la Biblioteca Pública de Palma Can Salas,
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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Les biblioteques públiques haurien de ser un servei que
estigués a disposició dels ciutadans i no que els ciutadans hagin
d’estar a la disposició d’aquestes.
En els darrers anys, a la biblioteca pública de Palma Can
Salas s’ha anat reduint l’horari entre setmana i mai no s’ha
plantejat la possibilitat d’obrir la biblioteca els dissabtes
horabaixa, els diumenges matí i tampoc no s’ha estudiat mai la
possibilitat d’obrir les portes 24 hores en període d’exàmens
dels estudiants (febrer, juny i setembre).
Actualment l’horari d’obertura és el següent:
• De dilluns a divendres la biblioteca està oberta de 8.30h a
20.30h i els dissabtes de 9.30h a 14h, però només en
dissabtes alterns (cada quinze dies).
• La sala infantil i juvenil obre de les 11h a les 20.30h entre
setmana i els dissabtes de 9.30h a 14h.
• La sala de Lectura i Investigadors obre els dilluns, dimarts
i dimecres de 15.00h a 20.30h, els dijous i divendres de
8.30h a 14h i els dissabtes de 9.30h a 14h, però només cada
quinze dies.
Amb aquests horaris, els dissabtes horabaixa i els
diumenges matí és impossible accedir a Can Salas i els
dissabtes només es pot fer cada 15 dies, el que fa impossible
anar a estudiar, a llegir o a tornar llibres o films que els usuaris
han tengut prestats.
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D’altra banda, com que és freqüent que l’usuari es trobi la
porta de la biblioteca barrada, i molt sovint hi va per tornar els
llibres que havia agafat prèviament, al costat hi ha una bústia
per dipositar-los. Però l’advertiment és molt clar: hi pot deixar
llibres però no CD ni DVD perquè si no, s’imposa una multa
que li impedirà agafar res durant un parell de setmanes.
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És per això que necessitem dotar urgentment de mesures i
recursos suficients i adequats l’escola pública. Les polítiques
públiques han de prioritzar pressupostàriament allò públic
enfront d’altres models privats-concertats, tal com estableix la
llei; han de garantir, també, que qualsevol infant o jove de les
nostres illes es pugui escolaritzar a una escola o institut públic.

Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent

Per tot això, presentem la següent
Proposició no de llei

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es permeti, com a mesura d’urgència, deixar
a la bústia de Can Salas tot el material que s’ha deixat prestat
fins que no se solucioni el problema de l’horari.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar de forma progressiva l’horari de la
biblioteca pública de Palma Can Salas que podria quedar de la
següent manera, com a mínim durant els mesos que van de
setembre a juny:
• De dilluns a dissabte de 8.30h a 20.30 h.
• Diumenges de 9.30h a 14.00 h.
• Aplicar el mateix horari per a la sala d’infantil i juvenil i
per a la d’investigadors.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar la biblioteca pública de Palma Can Salas
amb el personal necessari per fer efectiu el canvi d’horari
perquè en cap cas aquests no es vegin damnificats per aquesta
mesura.
Palma, a 9 de març de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Jaume Font i Barceló

D)
RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls de l'escola pública, 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 Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
L’educació pública constitueix un dels majors assoliments
socials de la nostra democràcia i, per tant, una conquesta
irrenunciable com a eina al servei de la cohesió i la justícia
social.
Ara com ara, l’escola pública és l’única que garanteix la
igualtat efectiva d’oportunitats i per aquest motiu és
absolutament necessari que ocupi un lloc prioritari en les
polítiques públiques. Calen unes polítiques públiques que
garanteixin els mecanismes per a la seva supervivència i el
blindatge davant els atacs continuats per part dels qui no veuen
a l’educació una eina al servei de la democràcia, sinó un negoci
del qual es pot treure profit.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Comprometre’s clarament i fermament amb el
desenvolupament de polítiques públiques que garanteixin una
escola pública de qualitat,, ja que aquesta és l’única amb
capacitat de garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat.
2. Garantir el dret a l’educació en condicions d’igualtat per
mitjà de la xarxa de centres públics, duent a terme una
supressió progressiva dels concerts educatius i evitant la
desigualtat, que de fet es produeix entre la xarxa pública i la
xarxa privada concertada quant a la classificació de l’alumnat.
3. Garantir l’oferta de places públiques en totes les etapes i
modalitats d’ensenyaments i planificar les polítiques públiques
a desenvolupar per tal de proveir de places escolars suficients
als centres públics. Tot l’alumnat ha de disposar d’una plaça
assegurada en el sistema públic, de titularitat i gestió pública.
4. Auditar els centres privats-concertats i també els centres
públics per tal de fer un repartiment més equitatiu dels recursos
i de la distribució de l’alumnat.
5. Oferir un sistema d’admissió als centres públics i als centres
privats-concertats molt més transparent amb la finalitat de
garantir un repartiment equitatiu de l’alumnat.
6. Aplicar el principi constitucional de no discriminació per raó
de sexe, impedint que centres privats que segreguin l’alumnat
per aquest motius rebin fons públics.
7. Revisar rigorosament i d’una manera transparent i pública
tots els concerts amb les escoles privades per revertir el procés
de privatització de l’escola pública en relació amb el blindatge
dels contractes amb la concertada fins a sis anys.
Palma, a 8 de març de 2017
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

E)
RGE núm. 3759/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a desenvolupament normatiu necessari per
garantir la igualtat, 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 Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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La igualtat és un valor superior del nostre ordenament
jurídic, consagrat a la Constitució, que el reconeix més com a
principi i dret fonamental. La nostra norma fonamental estipula
que cap persona pot patir discriminació per cap circumstància
personal, en particular per sexe, i que els poders públics tenen
la responsabilitat de promoure les condicions per això,
removent tots els obstacles que ho dificultin.
Gairebé 40 anys després de la promulgació de la Carta
Magna, la meitat de la població experimenta, per raó del seu
sexe, discriminacions i exclusions en pràcticament tots els
àmbits de la vida quotidiana. Les dones, en l’àmbit laboral, en
particular, tenen una taxa d’activitat un 12% inferior, un 9%
menys d’ocupació laboral, un 3% més d’atur i cobren un 24%
menys que els homes; acumulen el 75% de l’ocupació a temps
parcial, més precari, i estan excloses dels llocs directius, encara
que en l’etapa acadèmica obtinguin el 59% de les titulacions i,
a més, amb millors qualificacions. Una situació històrica
agreujada per la crisi les pitjors conseqüències pateixen les
dones: des del 2008 l’atur femení ha augmentat el doble que el
masculí i la bretxa salarial ha crescut 3 punts. Aquesta expulsió
del mercat laboral implica una pèrdua de la independència
econòmica que fa que moltes dones passin a dependre de les
seves parelles, una mica de greus conseqüències, més quan
coincideix amb situacions de violència masclista, dificultant a
les víctimes sortir de la situació de maltractament. Quan no hi
ha parella de la qual dependre no és estrany acabar en situació
de pobresa, com és el cas del 50% d’aquest milió i mig de
mares monoparentals que existeixen al nostre país (i dels seus
fills i filles).
Aquesta situació respon, en gran part, a un repartiment
desigual de les tasques de cures. És de les dones dels que
s’espera que s’encarreguin de tot un seguit de tasques, des de
cuidar als fills i filles o familiars dependents, fins a fer, per a
tota la família, el menjar, la compra, netejar la casa, etc., pel
que els queda menys temps (de vegades, cap) per a l’ocupació
remunerada. Les dones deixen els seus treballs per cuidar
gratis, unes tasques de cures el valor arriba a superar a tot el
PIB produït per l’ocupació remunerada, com es va comprovar
a Andalusia, regió on es va comptabilitzar aquest valor.
L’encariment, retallada, privatització o tancament dels centres
públics de cures a nens i nenes o dependents durant la crisi
fomenta aquesta cultura, retornant a treballadores qualificades
i experimentades a la llar i fent-nos retrocedir, amb això,
dècades de lluita social, progrés i avanç.
Un problema que té les seves arrels en la cultura i la
tradició es desenvolupa en múltiples àmbits i per això exigeix
diferents abordatges. El principal transmissor de la cultura és
l’educació, juntament amb els mitjans de comunicació. Per
això, a més de desenvolupar polítiques i mesures d’impacte
immediat és imprescindible que vetllem perquè les generacions
més joves rebin una educació d’acord amb valors igualitaris i
que previngui les desigualtats contra les quals tan difícil és
actuar un cop instal·lades.
L’article 4 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,
dedicat als principis i valors del sistema educatiu, estipula una
sèrie de mesures per a la consecució d’un sistema educatiu que
fomenti la igualtat de gènere. També ho fa l’article 24 de la
Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i
homes. Les mesures previstes en els dos no estan sent aplicades

ni desenvolupades en la legislació de la majoria de comunitats
autònomes.
Per tot això, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears
presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nació
a:
a) Iniciar els tràmits parlamentaris necessaris per a la
modificació de la Llei Orgànica 1/2004, incloent-hi un
desenvolupament reglamentari del seu article 4 que estableixi
un adequat sistema de sancions per al cas d’incompliment.
b) Iniciar els tràmits parlamentaris necessaris per a la
modificació de la Llei Orgànica 3/2007, incloent-hi un
desenvolupament reglamentari del seu article 24 que estableixi
un adequat sistema de sancions per al cas d’incompliment.
2. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears perquè dugui a terme, en el marc de les
seves competències, el desenvolupament normatiu necessari per
garantir el compliment, en un termini d’un any, de l’article 24
de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, referit a la integració del principi
d’igualtat en la política d’educació, i el contingut té caràcter
bàsic, d’acord amb l’article 149.1 de la Constitució Espanyola.
Així com el desenvolupament del capítol I, relatiu a l’educació,
de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 7 de març de 2017
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

F)
RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció d'un nou model de menjadors
escolars basta en l'adquisició de productes ecològics de
proximitat i en la contractació d'empreses i entitats que
apliquin criteris socials, 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 Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Un aspecte prioritari de l'actuació educativa ha de ser la de
preservar la salut del jovent i dels infants escolaritzats als
centres educatius de les Illes Balears, per tal de fer-ho és molt
important l’impuls de mesures preventives que propiciïn la
millora de les condicions de vida de la població mitjançant la
implantació de models i hàbits de vida saludable. Cal que els
centres educatius formin part d’un model integral que promogui
la millora de les condicions socials, econòmiques i de salut de
la ciutadania.
La salut ha de ser un element transversal a totes les
polítiques públiques, però a més si tenim en compte que les
malalties cròniques i amb major prevalença estan relacionades
amb l'estil de vida de les persones, és necessari aplicar mesures
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preventives als centres escolars. Un espai idoni per
implementar aquestes mesures són els menjadors escolars.
A la nostra comunitat cada vegada hi ha més escoles amb
un servei de càtering, les escoles amb cuina pròpia cada cop
són menys, algunes de les empreses de càtering són gestionades
d’una manera global i no tenen en compte l’entorn més proper
de cada centre educatiu, no es preocupen pel consum de
productes de temporada, de proximitat i ecològics.
Segons la legislació de la nostra comunitat les empreses que
gestionen els serveis de menjadors escolars dels centres docents
públics han de tenir en compte per a l’elaboració dels menús les
recomanacions previstes al “Document de consens sobre
alimentació als centres educatius”, aprovat el dia 21 de juliol de
2010 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
Aquest document només parla dels productes que menjam, però
no parla en cap moment d’on provenen aquests productes, posa
al mateix nivell la fruita de producció ecològica i la que prové
d’un altre continent.
Aquest document no parla de tots aquests principis bàsics
en l’alimentació, tots ells propis de l’agricultura ecològica:
• Renúncia de productes químics de síntesi com a fungicides,
adobs, herbicides.
• Renúncia de conservants, colorants o altres additius
artificials en la transformació dels aliments.
• Renúncia d'organismes genèticament modificats.
• Ús de fertilitzants d'origen orgànic per exemple fems,
compost, adobs verds.
• La rotació de conreus per afavorir la regeneració de la terra.
• Ús del guaret per evitar l'esgotament de la terra.
• Control biològic de plaques: fauna auxiliar, rotenona,
piretrines.
• Deixar zones no conreades per crear biòtops i refugis per a
la fauna auxiliar.
• En la ramaderia es prohibeix l'ús preventiu d'antibiòtics i
altres medicaments per accelerar el creixement.
Les polítiques públiques en un món globalitzat també han
de contribuir a l’estabilitat i el desenvolupament del sector
agrícola i ramader de la comunitat. Els menjadors escolars han
de treballar directament amb els productors locals i no han de
consumir productes de grans cadenes de comercialització. Cal
apostar per la contractació de productors locals, comprar
productes de proximitat és una bona eina per contribuir a la
creació de treball, impulsar els mercats locals, dinamitzar el
territori i treballar per la sostenibilitat del medi.
En el marc normatiu europeu, tant el “Llibre Verd de la
contractació pública” com el Dictamen del Comitè de les
Regions de la UE “Sistemes d’aliments Locals”
(2011/C-104/01) parlen d’enfortir els sistemes locals i de
fomentar la relació directa entre la persona productora i la
consumidora.
A més, la Unió Europea amb la seva estratègia Europea
2020 ha aprovat les següents Directives en matèria de
contractació pública:
• 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública.
• 2014/25/UE del Parlament Europeu, relativa a la
contractació per entitats que operin en els sectors de
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.

•
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2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de
febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de
concessió.

Aquestes directives europees, en matèria de contractació,
són favorables a la denominada “compra pública responsable”,
i faciliten que les administracions contractants prioritzin els
aspectes socials i mediambientals en els seus plecs de licitació
sense necessitat d’atendre exclusivament al preu més
competitiu. Trobam exemples d’altres països com França i
Itàlia en els quals s’aposta per la introducció d’aliments
ecològics locals en els serveis de menjadors escolars i
hospitalaris.
Entenem que aquest nou model de contractació, basat en
criteris socials, produirà una societat més justa, equilibrada,
vertebrada i sostenible. A més, estam convençudes que les
administracions públiques no només tenen la capacitat d’influir
en la societat mitjançant l’acció legislativa, sinó que la
contractació pública és una eina poderosa de cara a tenir
actituds responsables i exemplaritzants a l’hora de contractar.
L’administració pública ha de liderar la responsabilitat
social de les empreses servint l’interès general i contribuint a
construir mercats més sostenibles i societats més inclusives.
Per això, la portaveu del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Dictar instruccions perquè la contractació pública de tots els
productes i serveis alimentaris destinats a col·legis públics i
col·legis privats subvencionats amb doblers públics sigui de
proximitat i almenys amb un 50% de productes ecològics i anar
augmentant aquest percentatge fins arribar al 100% de consum
de productes ecològics.
2. Facilitar en els plecs que les petites i mitjanes empreses
puguin aspirar a la licitació.
3. Definir clàusules socials i mediambientals que figurin en els
procediments de licitació amb l’objectiu que en l’adquisició de
productes o en la contractació dels serveis no primi tan sols el
preu com a criteri d’adjudicació sinó també que es valorin els
aspectes socials i mediambientals en les ofertes, entre les quals
s’han d’incloure:
3.1. Clàusules relatives al compliment de la normativa en
matèria de seguretat i salut laboral.
3.2. Clàusules relatives a igualtat: percentatge de
treballadores i treballadors a l’empresa, mesures de
conciliació de la vida personal i laboral i mesures
preventives de conductes d’assetjament sexual o per raó de
sexe.
3.4. Clàusules relatives al foment del treball local: treball
amb productors de proximitat.
Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

4584

BOPIB núm. 88 - 17 de març de 2017

La portaveu
Laura Camargo i Fernández

el lliure comerç interior, exportacions a Europa i al món sencer,
dels nostres productes a preus més competitius i afavorir així
la competitivitat de les nostres empreses i la generació de més
i millors serveis i ocupacions.

G)
RGE núm. 3877/17, del Grup Parlamentari Mixt
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), relativa a corredor
de la Mediterrània, 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 (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió d'Economia.
Exposició de motius
Fa 30 anys que es va presentar la primera iniciativa
parlamentària sobre el corredor de la Mediterrània i avui
segueix sense acabar entre Barcelona i València/Alacant i sense
desenvolupar de forma completa els trajectes i serveis en
adreça sud a Alacant, Múrcia, Almeria, Granada i Algesires.
El retard i la demora en la seva construcció és conseqüència
de la falta de voluntat política a establir un model real de
mobilitat territorial en tota Espanya, i especialment per a
aquesta àrea, dels successius governs, que han considerat la
política d'infraestructures com a moneda de canvi per
aconseguir suports electorals en lloc d'afavorir i prioritzar
infraestructures productives, amb alta tornada econòmica i
social.
El resultat d'aquesta nefasta política d'infraestructures,
d'aquesta politització extrema de les infraestructures salta a la
vista: moltes autopistes sense cotxes, línies de trens sense
passatgers i aeroports sense avions que els espanyols encara
tenen i hauran de pagar.
Després de tants anys de promeses incomplides, és hora
d'impulsar i accelerar la construcció del Corredor ferroviari de
la Mediterrània i les connexions amb la resta de maneres amb
centres logístics, ports i aeroports, com a exemple
d'infraestructura necessària, productiva, que respongui a la
demanda real de serveis i d'elevada tornada social i econòmic,
en el marc d'una Espanya productiva.
El Corredor de la Mediterrània és una infraestructura
essencial, transcendental, que ha tingut en els últims anys un
desenvolupament inferior al de la resta dels corredors de
transport radials i que travessa unes comunitats autònomes on
es concentra el 50% del volum d'exportacions totals d'Espanya
i de la seva població, a part de la generació de gairebé un 45%
del PIB. No hi ha dubte que potenciar el Corredor és potenciar
les economies de les comunitats autònomes que travessa, però
també i molt significativament de les properes a aquestes i del
conjunt d'Espanya.
Moltes són les raons per apostar pel corredor de la
Mediterrània:
a) Afavoreix el comerç, les exportacions i la competitivitat.
El Corredor de la Mediterrània que va des d'Algesires a
Hongria, enllaçant ports, aeroports, persones i empreses, és
especialment necessari en l'era de la globalització per facilitar

La finalització del Corredor convertirà Espanya en una
plataforma continental de connexió amb Europa, però també
amb Amèrica del Sud, Estats Units i Canadà obrint la nostra
economia al món i vencent les temptacions de proteccionisme
que avui ens aguaiten. El corredor reforçarà les nostres
relacions econòmiques amb la UE, i diverses organitzacions de
mercats comuns com MERCOSUR a Amèrica Llatina, o
l'APTA (Acord Comercial Àsia-Pacífic), actuant com a gran
port intercontinental competitiu.
Es tracta, doncs, d'un eix transcendental per a l'economia
espanyola. El seu desenvolupament complet ajudaria a cobrir
de forma més sostenible, eficient i eficaç:
• El transport de viatgers d'altes prestacions, amb reducció
significativa de temps i la connexió més ràpida d'accés a
nou aeroports
• Les connexions terrestres logístiques amb els nous ports de
titularitat estatal, entre ells quatre molt importants com
Barcelona, València, Cartagena i Algesires, i com a nexe
d'unió amb altres centres i zones logístiques regionals,
vitals tant per al mercat interior com per a l'exterior.
b) Vertebra els territoris. El Corredor és una infraestructura
que contribueix a unir i connectar millor Espanya, les persones
i els seus territoris, que fuig d'un model excessivament radial
d'infraestructures. Vertebra directament, com una cremallera
transversal, el territori de les comunitats autònomes de
Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia. I de
manera indirecta vertebra les regions d'influència d'Aragó,
Castella-la Manxa i Balears.
c) Aposta de país pel medi ambient i la lluita contra la
contaminació. Ara mateix les regions espanyoles incloses en el
Corredor de la Mediterrània compten amb les carreteres com a
principal mitjà de comunicació amb Autovies A-7 i A-48, i
l'Autopista de Peatge AP-7, saturades en nombrosos trams,
produint efectes ambientals negatius, en matèria d'emissions
contaminants i de petjada de carboni, que amb el Corredor
podrien disminuir-se en gairebé 900.000 tones de CO2 anuals.
També es podria reduir la sinistralitat del trànsit d'aquestes
rutes. En total, els efectes positius per a l'economia en aquests
aspectes de baixada de la sinistralitat i emissions podrien
ascendir a uns 15.000 milions d'Euros en els propers quaranta
anys.
d) Genera consens social i econòmic. Existeix una clara i
majoritària demanda social i empresarial que demanen una
infraestructura per vendre els seus productes de forma més
competitiva i major rapidesa en els temps de mobilitat entre les
ciutats de l'arc mediterrani.
Associacions com Ferrmed en els seus estudis han aportat
que esperaven una reducció de costos de transport per al
corredor íntegre des del sud al nord d'Europa, i per al període
2016-2056, de les següents quanties: 228.000 milions d'euros
en costos operatius per reducció de temps de transport; i
285.000 milions en estalvi en altres costos operacionals
d'explotació.
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Com més temps de retards acumula el Corredor, més efectes
negatius està generant sobre aspectes importants per a la
modernització del nostre país, convertint-lo en ocasions en un
element més de reivindicacions nacionalistes i proteccionistes,
quan res no hauria de tenir a veure amb elles.
Des de Ciutadans proposem un impuls definitiu al Corredor
de la Mediterrània, basat en un pla racional d'actuacions al llarg
de tot el seu recorregut i amb un calendari anual d'execucions
i una dotació pressupostària d'inversions realista i sostenible.
En Ciutadans considerem que és hora d'invertir de manera
eficaç, que aquesta inversió sigui transparent i que la seva
execució respongui a licitacions i contractes que s'atinguin als
principis de legalitat, competència i plena concurrència, no
contribuint a finançaments il·legals o corrupció, ni al
balafiament de fons públics.
Finalment, cal dir el desenvolupament tècnic i tecnològic
per establir la connexió amb la resta de la Unió Europea no pot
convertir-se en un argument que impedeixi l'avanç del
desenvolupament dels serveis i de les infraestructures com s'ha
argumentat en ocasions anteriors.
Amb les opcions tecnològiques actuals del material rodant
de viatgers i mercaderies, l'establiment d'un cert ample de via
ferroviari en el Corredor, no ha de resultar una barrera
infranquejable ni per a la seva execució ni per als seus serveis
o capacitats a establir.
Han de, a més, respectar-se els criteris de seguretat i
operativitat de les conclusions de l'“Informe de la Comissió
Tècnica i Científica per a l'estudi de millores del sector
ferroviari” de juny de l'any 2014, impulsada pel propi Ministeri
de Foment.
Especialment, les recomanacions del seu apartat 3.4.2.
“Xarxa d'Alta Velocitat”, en consideracions sobre l'anàlisi i la
programació de les línies amb trànsits compartits de viatgers
d'altes prestacions i mercaderies, i de l'apartat 3.4.4. “Xarxa
d'Ample Mixt”, sobre la limitada extensió en longitud i
provisionalitat de l'anomenat tercer carril o ample mixt.
Per tot això, tenint present la importància estratègica que
posseeix el Corredor de la Mediterrània per a la definició del
model territorial i de mobilitat i per a la dinamització de
l'economia d'Espanya, el Grup Parlamentari Ciutadans presenta
la següent:
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fites anuals i pressupostari plurianual fins a la seva finalització
en 2025.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
al fet que reforci les competències de l'Oficina Nacional
d'Avaluació (ONE), dotant-la d'una unitat específica
encarregada de l'impuls, supervisió, seguiment i control de tots
els projectes d'infraestructures el finançament de les quals hagi
de ser aprovada pel Consell de Ministres.
En particular, l'Oficina Nacional d'Avaluació emetrà
informe previ i preceptiu d'avaluació de la rendibilitat
socioeconòmica dels projectes d'infraestructures promoguts pel
Ministeri de Foment, amb la finalitat de promoure la
transparència, la imparcialitat, l'eficiència i la racionalitat de la
política d'infraestructures i la seva planificació a partir de
criteris preferentment tècnics i no exclusivament polítics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
al fet que consideri de manera urgent l'estudi immediat de la
priorització d'actuacions del Corredor, no només
d'infraestructures, sinó també de material rodant, que avancin
cap a la reducció tant de temps de viatge com de restriccions al
transport en els trajectes de la xarxa ferroviària ja en servei,
estudiant com a opció preferent les possibilitats del canvi
d'ample en les instal·lacions fixes i la rodadura desplaçable en
els vehicles, així com els trams de nova construcció o les seves
connexions amb altres línies de la xarxa i dels centres logístics,
entre d'altres, els següents:
• La zona entre Castelló, Vandellós, Tarragona, i Barcelona,
sobretot pel que fa a l'àrea de la variant de Vandellós,
• La connexió directa definitiva d'alta velocitat entre
València i Alacant, amb els seus passos per Xátiva i
Villena, i la definició del pas per la connexió del nou nus
ferroviari que substitueix al de l'Alzina: el Nus de la Teula.
• La connexió entre Montfort i Múrcia
• La connexió de la nova línia ferroviària entre Múrcia i
Almeria.
• El desenvolupament del tram Antequera-Granada.
• L'adaptació en gàlibs i l'execució de apartadors de gran
longitud i variants de traçat ferroviàries des d'Antequera a
Algesires.
• Les connexions amb ports i aeroports de manera que es
produeixi la intermodalitat necessària per poder impulsar el
trànsit de mercaderies, segons s'exigeix des de la Unió
Europea.
• Les integracions urbanes com a Barcelona-La Sagrera o
València-Parc Central.
Palma, a 9 de març de 2017
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu compromís
decidit amb l'impuls del Corredor de la Mediterrània com a
infraestructura de transport estratègica per a Espanya.
H)
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
perquè contempli el desenvolupament del Corredor Mediterrani
en el Pacte Nacional sobre les Infraestructures i Transports, i al
fet que el Ministeri de Foment, en compliment del que es
disposa en la vigent Llei 38/2015, de 29 de setembre, del
Sector Ferroviari, presenti en el termini màxim d'un any una
Estratègia
Indicativa del Desenvolupament, Manteniment i Renovació de
la Infraestructura Ferroviària de competència estatal, en forma
adequada als serveis i objectius previstos, amb un calendari de

RGE núm. 3883/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca, Mixt (GxF-PSIB), MÉS per Mallorca i Podem
Illes Balears, relativa a participació telemàtica, 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, Mixt (GxF-PSIB), MÉS per
Mallorca i Podem Illes Balears presenten la proposició no de
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llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

6. S’estableix un termini de sis mesos per desplegar totalment
el sistema de participació telemàtica a les comissions
permanents.

El passat 11 de juliol de 2015, el Grup Parlamentari Més
per Menorca va presentar una proposició no de llei relativa a la
participació telemàtica dels diputats i les diputades a les
comissions permanents del Parlament, amb registre d’entrada
4282/2015, i que va ser debatuda en la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals el dia 11 de setembre de 2015.

Palma, a 9 de març de 2017
Els diputats
Josep Castells i Baró
Sílvia Tur i Ribas
Marta maicas i Ortiz
Els portaveus
Nel Martí i Llufriu
María Montserrat Seijas i Patiño
David Abril i Hervás
Isabel M. Busquets i Hidalgo
Laura Camargo i Fernández

Després del debat dut a terme, es va aprovar la proposició
no de llei en els termes següents: “El Parlament de les Illes
Balears suggereix que, en el marc del procés de reforma del
Reglament previst, s’abordi i reguli la participació telemàtica
a les sessions parlamentàries, tant en ple o comissions, dels
diputats i de les diputades de la cambra, a fi que puguin
desenvolupar els drets i obligacions que el Reglament els
atorga.”
En l’any llarg que ha transcorregut s’ha pogut constatar que
el resultat dels treballs de modificació del Reglament
probablement no es materialitzaran fins a la propera legislatura.
D’aquesta manera, doncs, s’està endarrerint de forma
injustificada una solució que ha de suposar un estalvi
econòmica per a les arques del Parlament i un estalvi de temps
i energia derivat del desplaçament físic innecessari dels diputats
de les illes menors.
Atesa la vigència de tots els arguments que van motivar la
presentació de l'esmentada
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda:

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3397/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
Sr. Director de l'aeroport de Palma, sobre les accions i
inversions previstes per AENA/Enaire a aquest aeroport.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2017, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Turisme acordi de recaptar la
compareixença urgent del Sr. Director de l'Aeroport de Palma,
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

1. Interpretar l’article 18 del Reglament en el sentit que el
terme “assistir” inclou tant l’assistència física com la
telemàtica.
2. En conseqüència, es considera vàlida l’assistència telemàtica
a les sessions parlamentàries sempre que tècnicament sigui
idònia per a la realització amb garanties de tots els aspectes de
l’activitat parlamentària, especialment la participació en els
debats i l’emissió del vot. D’acord amb l’article 85.3 del
Reglament, la participació telemàtica al Ple només pot donar-se
en els casos específicament previstos en la norma.
3. Als efectes del punt anterior, s’implementarà el sistema per
tal que els diputats electes a les circumscripcions de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera puguin participar telemàticament a
les sessions de les comissions permanents del Parlament, així
com a les reunions de les seves meses, des de les sales
convenientment habilitades a les seus dels respectius consells
insulars.

Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 3568/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, diputat del Parlament de les
Illes Balears i regidor de l'Ajuntament de Palma, sobre la
seva relació amb l'empresari Bartomeu Cursach
recentment detingut i empresonat preventivament, acusat
de 16 delictes.

4. Almenys una sala de la seu del Parlament de les destinades
a reunions de comissions s’habilitarà convenientment per a la
participació telemàtica dels diputats que participin des de
Menorca, Eivissa i Formentera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2017, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat i
acorda de trametre'l a la Comissió de l'Estatut dels Diputats i
les Diputades perquè aquesta resolgui sobre la compareixença
urgent del Sr. Álvaro Gijón, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

5. La participació telemàtica serà voluntària, i els diputats que
ho desitgin podran participar presencialment a les reunions de
les comissions permanents.

Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 3736/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca, relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de la Sr. Delegada del Govern a les
Illes Balears, per tal de retre compte del rebuig a la
tramitació de la proposició de llei de reforma del REB
(RGE núm. 8426/15) després de l'informe negatiu per part
del Govern espanyol sobre la iniciativa.

B)
Procediment d'urgència per a la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 767/17.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2017, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi de recaptar la compareixença urgent de la Sra. delegada
del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3764/17,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i, conformement
amb els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i la
Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la sol·licitud de compareixença esmentada, dels senadors
designats pel Parlament de les Illes Balears per tal d'informar
sobre l'activitat que duen a terme i la postura adoptada al Senat
respecte de la proposició de llei RGE núm. 8426/15, sigui
tramitada per aquest procediment.

Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
3.17. INFORMACIÓ

C)
Retirada de l'escrit RGE núm. 2547/17.

Ordre de Publicació
A)
Substitucions de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 3636/17, 3644/17 i
3645/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2017, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt,
Sra Ramón i Roselló i Vicent Serra Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a vaga d'estibadors, a atenció a
ls alumnes amb altes capacitats i a exclusió de l'al·lergologia de
la cartera de serveis de l'Ibsalut, incloses a l'ordre del dia de la
sessió plenària de dia 14 de març de 2017, per les preguntes
RGE núm. 3938/17, 3945/17 i 3951/17, relatives a nou
contracte amb Kantar Media, a eliminació del grau mitjà
d'ebenisteria a l'escola d'Arts d'Eivissa i a situació dels
treballadors de neteja de l'empresa KLE, respectivament.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3700/17,
presentat pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, i accepta la retirada de l'escrit esmentat,
mitjançant el qual es demanava la tramitació com a preguntes
amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial per a les preguntes amb
sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 15520/16 a 15587/16.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2564/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3950/17,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a creació d'un
cens d'instal·lacions culturals.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Comissió General de Consells Insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2017, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3378/17, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, mitjançant el qual es comunica que el
diputat Sr. Josep Melià i Ques serà substituït a la Comissió
Generals dels Consells Insulars per la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí.
Palma, a 15 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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