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AR) RGE núm. 5056/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llubí a 1 d'abril de 2017.
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AS) RGE núm. 5057/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Llucmajor a 1 d'abril de 2017.
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AT) RGE núm. 5058/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Manacor a 1 d'abril de 2017.
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AU) RGE núm. 5059/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 d'abril de 2017.
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AV) RGE núm. 5060/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maó a 1 d'abril de 2017.
4760
AW) RGE núm. 5061/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 d'abril de 2017.
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AX) RGE núm. 5062/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Marratxí a 1 d'abril de 2017.
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AY) RGE núm. 5063/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Montuïri a 1 d'abril de 2017.
4761
AZ) RGE núm. 5064/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Muro a 1 d'abril de 2017.
4761
BA) RGE núm. 5065/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Palma a 1 d'abril de 2017.
4761
BB) RGE núm. 5066/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Petra a 1 d'abril de 2017.
4761
BC) RGE núm. 5067/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Pollença a 1 d'abril de 2017.
4762
BD) RGE núm. 5068/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Porreres a 1 d'abril de 2017.
4762
BE) RGE núm. 5069/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 d'abril de 2017.
4762
BF) RGE núm. 5070/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'abril de 2017.
4762
BG) RGE núm. 5071/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 d'abril de 2017.
4762
BH) RGE núm. 5072/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 d'abril de 2017.
4762
BI) RGE núm. 5073/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 d'abril de 2017.
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BJ) RGE núm. 5074/17, 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 d'abril de 2017.
4763
BK) RGE núm. 5075/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 d'abril de 2017.
4763
BL) RGE núm. 5076/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 d'abril de 2017.
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BM) RGE núm. 5077/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 d'abril de 2017.
4763
BN) RGE núm. 5078/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu a 1 d'abril de 2017.
4763
BO) RGE núm. 5079/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 d'abril de 2017.
4764
BP) RGE núm. 5080/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 d'abril de 2017.
4764
BQ) RGE núm. 5081/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'abril de 2017.
4764
BR) RGE núm. 5082/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Selva a 1 d'abril de 2017.
4764
BS) RGE núm. 5083/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sencelles a 1 d'abril de 2017.
4764
BT) RGE núm. 5084/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ses Salines a 1 d'abril de 2017.
4764
BU) RGE núm. 5085/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular d'Eivissa a 1 d'abril de 2017.
4765
BV) RGE núm. 5086/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Formentera a 1 d'abril de 2017.
4765
BW) RGE núm. 5087/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Mallorca a 1 d'abril de 2017.
4765
BX) RGE núm. 5088/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Menorca a 1 d'abril de 2017.
4765
BY) RGE núm. 5089/17, 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 d'abril de 2017.
4765
BZ) RGE núm. 5090/17 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 d'abril de 2017.
4765
CA) RGE núm. 5091/17, 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 d'abril de 2017.
4766
CB) RGE núm. 5092/17, 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 d'abril de 2017.
4766
CC) RGE núm. 5093/17 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 d'abril de 2017.
4766
CD) RGE núm. 5094/17, 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 d'abril de 2017.
4766
CE) RGE núm. 5095/17, 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 d'abril de 2017.
4766
CF) RGE núm. 5096/17, 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 d'abril de 2017.
4766
CG) RGE núm. 5097/17, 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 d'abril de 2017.
4767
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CH) RGE núm. 5098/17, 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 d'abril de 2017.
4767
CI) RGE núm. 5099/17, 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 d'abril de 2017.
4767
CJ) RGE núm. 5100/17, 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 d'abril de 2017.
4767
CK) RGE núm. 5101/17, 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 d'abril de 2017.
4767
CL) RGE núm. 5102/17, 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 d'abril de 2017.
4767
CM) RGE núm. 5103/17, 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 d'abril de 2017.
4768
CN) RGE núm. 5104/17, 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 d'abril de 2017.
4768
CO) RGE núm. 5105/17, 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 d'abril de 2017.
4768
CP) RGE núm. 5106/17, 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 d'abril de 2017.
4768
CQ) RGE núm. 5107/17, 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 d'abril de 2017.
4768
CR) RGE núm. 5108/17, 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 d'abril de 2017.
4768
CS) RGE núm. 5109/17, 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 d'abril de 2017.
4769
CT) RGE núm. 5110/17, 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 d'abril de 2017.
4769
CU) RGE núm. 5111/17, 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 d'abril de 2017.
4769
CV) RGE núm. 5112/17, 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 d'abril de 2017.
4769
CW) RGE núm. 5113/17, 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 d'abril de 2017.
4769
CX) RGE núm. 5114/17, 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 d'abril de 2017.
4769
CY) RGE núm. 5115/17, 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 d'abril de 2017.
4770
CZ) RGE núm. 5116/17, 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 d'abril de 2017.
4770
DA) RGE núm. 5117/17, 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 d'abril de 2017.
4770
DB) RGE núm. 5118/17, 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 d'abril de 2017.
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DC) RGE núm. 5119/17, 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 d'abril de 2017.
4770
DD) RGE núm. 5120/17, 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 d'abril de 2017.
4770
DE) RGE núm. 5121/17, 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 d'abril de 2017.
4771
DF) RGE núm. 5122/17, 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 d'abril de 2017.
4771
DG) RGE núm. 5123/17, 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 d'abril de 2017.
4771
DH) RGE núm. 5124/17, 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 d'abril de 2017.
4771
DI) RGE núm. 5125/17, 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 d'abril de 2017.
4771
DJ) RGE núm. 5126/17, 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 d'abril de 2017.
4771
DK) RGE núm. 5127/17, 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 d'abril de 2017.
4772
DL) RGE núm. 5128/17, 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 d'abril de 2017.
4772
DM) RGE núm. 5129/17, 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 d'abril de 2017.
4772
DN) RGE núm. 5130/17, 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 d'abril de 2017.
4772
DO) RGE núm. 5131/17, 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 d'abril de 2017.
4772
DP) RGE núm. 5132/17, 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 d'abril de 2017.
4772
DQ) RGE núm. 5133/17, 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 d'abril de 2017.
4773
DR) RGE núm. 5134/17, 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 d'abril de 2017.
4773
DS) RGE núm. 5135/17, 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 d'abril de 2017.
4773
DT) RGE núm. 5136/17, 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 d'abril de 2017.
4773
DU) RGE núm. 5137/17, 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 d'abril de 2017.
4773
DV) RGE núm. 5138/17, 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 d'abril de 2017.
4773
DW) RGE núm. 5139/17, 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 d'abril de 2017.
4774
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DX) RGE núm. 5140/17, 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 d'abril de 2017.
4774
DY) RGE núm. 5141/17, 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 d'abril de 2017.
4774
DZ) RGE núm. 5142/17, 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 d'abril de 2017.
4774
EA) RGE núm. 5143/17, 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 d'abril de 2017.
4774
EB) RGE núm. 5144/17, 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 d'abril de 2017.
4774
EC) RGE núm. 5145/17, 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 d'abril de 2017.
4775
ED) RGE núm. 5146/17, 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 d'abril de 2017.
4775
EE) RGE núm. 5147/17, 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 d'abril de 2017.
4775
EF) RGE núm. 5148/17, 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 d'abril de 2017.
4775
EG) RGE núm. 5149/17, 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 d'abril de 2017.
4775
EH) RGE núm. 5150/17, 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 d'abril de 2017.
4775
EI) RGE núm. 5151/17, 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 d'abril de 2017.
4776
EJ) RGE núm. 5152/17, 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 d'abril de 2017.
4776
EK) RGE núm. 5153/17, 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 d'abril de 2017.
4776
EL) RGE núm. 5154/17, 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 d'abril de 2017.
4776
EM) RGE núm. 5155/17, 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 d'abril de 2017.
4776
EN) RGE núm. 5156/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat en sanitat el mes de març.
4776
EO) RGE núm. 5157/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat en educació el mes de març.
4777
EP) RGE núm. 5158/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat en serveis socials el mes de març.
4777
EQ) RGE núm. 5159/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat el mes de març.
4777
ER) RGE núm. 5160/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions del
pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament el març.
4777
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ES) RGE núm. 5179/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
contractació adjudicatària dels informatius d'IB3.
4777

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 5252/17, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a renovació del
Conveni entre el CSIC i la CAIB.
4778

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 5177/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a accions davant la marginació de la ciutadania de les
Illes Balears en els Pressuposts Generals de l'Estat per a 2017.
4778
B) RGE núm. 5342/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa
a rebuig als Pressuposts Generals de l'Estat per a 2017 (procediment d'urgència).
4778

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4751/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impuls dels Serveis Ferroviaris al transport públic
balear, davant la Comissió de Medi Ambient i ordenació Territorial.
4780
B) RGE núm. 4795/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans de lluita contra els incendis forestals, davant la Comissió
de Medi Ambient i ordenació Territorial.
4781
C) RGE núm. 4944/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a creació d'una ponència de reforma de l'estatut
d'Autonomia per suprimir l'aforament, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
4781
D) RGE núm. 5001/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a eliminació de l'oli de palma en l'alimentació, davant la Comissió de
salut.
4782
E) RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implementació del mètode KIVA, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
4783
F) RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació dels requisits del permís d conduir motos exigits en els
accessos a cursos bàsics de capacitació de la Policia Local de l'EBAP i per torn lliure, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.
4783

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les preguntes RGE núm. 17288/16 i 17358/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l’Ens Públic Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) durant el 2015
i el 2016.
4785
B) A les preguntes RGE núm. 17289/16 i 17359/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l’Ens Públic Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) durant el 2015
i el 2016.
4785
C) A les preguntes RGE núm. 17290/16 i 17360/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l’Ens Públic Centre Balears Europa (CBE) durant el 2015 i el 2016. 4785
D) A les preguntes RGE núm. 17291/16 i 17361/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.
4786
E) A la pregunta RGE núm. 17294/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci d'Aigües de les Illes Balears durant el 2015.
4786
F) A la pregunta RGE núm. 17295/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears durant el 2015.
4786
G) A les preguntes RGE núm. 17301/16 i 17371/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears durant el 2015
i el 2016.
4786
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H) A la pregunta RGE núm. 17303/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci per a la millora d'infraestructures turístiques i foment del sistema
d'observació costanera de les Illes Balears (SOCIB) durant el 2015.
4786
I) A la pregunta RGE núm. 17304/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci per a la protecció i acollida de les persones disminuïdes psíquiques
profundes de les Illes Balears (APROP) durant el 2015.
4786
J) A la pregunta RGE núm. 17309/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci Pla de Llucmajor durant el 2015.
4787
K) A la pregunta RGE núm. 17312/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci Velòdrom palma Arena durant el 2015.
4787
L) A la pregunta RGE núm. 17318/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears durant el 2015.
4787
M) A la pregunta RGE núm. 17321/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant el 2015.
4787
N) A la pregunta RGE núm. 17324/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB)
durant el 2015.
4787
O) A la pregunta RGE núm. 17325/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el 2015.
4787
P) A les preguntes RGE núm. 17326/16 i RGE núm. 17396/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació Jardí Botànic de Sóller durant
el 2015 i el 2016.
4788
Q) A la pregunta RGE núm. 17328/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació per a l'esport Balear durant el 2015.
4788
R) A les preguntes RGE núm. 17332/16 i RGE núm. 17402/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) durant el 2015 i el 2016.
4788
S) A la pregunta RGE núm. 17336/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la Dona durant el 2015.
4788
T) A la pregunta RGE núm. 17337/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) durant el 2015.
4788
U) A les preguntes RGE núm. 17338/16 i RGE núm. 17408/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la Natura (IBANAT)
) durant el 2015 i el 2016.
4788
V) A la pregunta RGE núm. 17340/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) durant el 2015.
4788
W) A les preguntes RGE núm. 17343/16 i RGE núm. 17413/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Intervenció de la CAIB durant el 2015
i el 2016.
4789
X) A les preguntes RGE núm. 17344/16 i RGE núm. 17414/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic ISBA, Societat de Garantia Recíproca
durant el 2015 i el 2016.
4789
Y) A les preguntes RGE núm. 17345/16 i RGE núm. 17415/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Junta Superior d'Hisenda durant el 2015
i el 2016.
4789

BOPIB núm. 92 - 19 d'abril de 2017

4729

Z) A la pregunta RGE núm. 17347/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Oficina Balears a BrusselAles durant el 2015.
4789
AA) A la pregunta RGE núm. 17348/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Oficina de Defensa dels Drets del Menor durant el 2015.
4789
AB) A la pregunta RGE núm. 17353/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) durant el 2015.
4789
AC) A la pregunta RGE núm. 17354/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) durant el 2015.4790
AD) A la pregunta RGE núm. 17364/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci d'Aigües de les Illes Balears durant el 2016.
4790
AE) A la pregunta RGE núm. 17365/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears durant el 2016. 4790
AF) A la pregunta RGE núm. 17366/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci de Gestió Sanitària d'Eivissa durant el 2016.
4790
AG) A la pregunta RGE núm. 17368/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
durant el 2016.
4791
AH) A la pregunta RGE núm. 17370/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les
Illes Balears "Ciutat de Palma" durant el 2016.
4791
AI) A la pregunta RGE núm. 17373/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci per a la Millora d'Infraestructures Turístiques i foment del sistema
d'informació costanera de les Illes Balears (SOCIB) durant el 2016.
4791
AJ) A la pregunta RGE núm. 17374/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci per a la protecció i acollida de les persones disminuïdes psíquiques
profundes de les Illes Balears (APROP) durant el 2016.
4791
AK) A la pregunta RGE núm. 17379/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci Pla de Llucmajor durant el 2016.
4791
AL) A la pregunta RGE núm. 17382/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci Velòdrom Palma Arena durant el 2016.
4791
AM) A la pregunta RGE núm. 17383/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Delegació del Govern de les Illes Balears per a l'Institut Ramon Llull
durant el 2016.
4791
AN) A la pregunta RGE núm. 17388/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears durant el 2016.
4792
AO) A la pregunta RGE núm. 17391/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació de Banc i Teixits de les Illes Balears durant el 2016. 4792
AP) A la pregunta RGE núm. 17393/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció a l'autonomia
personal de les Illes Balears durant el 2016.
4792
AQ) A la pregunta RGE núm. 17394/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB)
durant el 2016.
4792
AR) A la pregunta RGE núm. 17398/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació per a l'Esport Balear durant el 2016.
4792
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AS) A la pregunta RGE núm. 17407/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) durant el 2016.
4792
AT) A la pregunta RGE núm. 17410/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitats cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut d'estudis Baleàrics (IEB) durant el 2016.
4793

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4597/17 (rectificat amb els escrits RGE núm. 4994/17 i 5372/17), del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud
de compareixença urgent de la consellera de Cultura, Participació i Esports, sobre contractació de la Conselleria de Transparència,
Cultura i Esports amb les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau Taberner.
4793
B) RGE núm. 5254/17, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, sobre la línia política de la seva conselleria.
4793
C) RGE núm. 5255/17, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència,
sobre la línia política que pensa desenvolupar en relació amb la transparència.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4439/17.
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B) Designació dels diputats i diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 2906/17,
sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca l'explotació
d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
4793

4. INFORMACIONS
A) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Ana Maria Nuñez i Morcillo com a personal eventual, a la plaça
de cap de Gestió del Gabinet de Presidència, adscrita al servei del president del Parlament de les Illes Balears, i el seu nomenament com
a cap de Gabinet de Presidència.
4794
B) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Rubén Hernández i Pons com a personal eventual, a la plaça de
cap de Gestió del Gabinet de Presidència, adscrit al servei del president del Parlament de les Illes Balears.
4794
C) Anunci de licitació per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’energia elèctrica per als punts de consum del Parlament
de les Illes Balears.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2017, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002,
d'estadística de les Illes Balears.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental (que acaben dia 8 de maig), s'obri un termini
ordinari de presentació d'esmenes (fins dia 25 de maig) i que
es tramitin davant la Comissió d'Economia.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern

ciutadans de rebre serveis públics; les campanyes de vacunació
i altres mesures destinades a la prevenció, el diagnòstic i la
curació de malalties; l’educació, la formació i l’ocupació, entre
d’altres, en els quals resulta necessari que l’Administració
disposi de determinades dades personals dels ciutadans, amb la
finalitat d’aconseguir més qualitat en la prestació dels serveis
públics i una gestió administrativa més eficaç.
D’altra banda, com ja s’ha dit, es pretén adaptar alguns
preceptes de la Llei 3/2002 als reptes que plantegen l’ús de les
noves tecnologies i el mateix desenvolupament del sistema
estadístic. Entre aquestes modificacions, cal esmentar les
referents a l’obtenció de dades per les unitats estadístiques,
l’adaptació dels registres administratius per facilitar-ne
l’explotació estadística, l’establiment d’un calendari de difusió
de les dades i la publicitat dels resultats bàsics mitjançant
formats digitals reutilitzables i disponibles als web
institucionals. Així mateix, s’estableix l’òrgan competent per
exercir la potestat sancionadora de l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears.
Atès tot el que s’ha dit anteriorment, es modifica la Llei
3/2002, de 17 de maig, donant una nova redacció a diversos
articles i afegint-hi un nou títol V, pel qual es crea el Registre
de població de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

CERTIFIC:

Per tot això, el Consell de Govern adopta l’Acord següent:

Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, en la sessió de dia 17 de març de
2017, adoptà l’Acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la
Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes
Balears, que s’adjunta a aquest Acord.

13. Acord d’aprovació del Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d’estadística de les Illes Balears.
La Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes
Balears, va suposar un gran avanç per a l’estructuració d’un
sistema estadístic balear homologat amb els constituïts a la
resta de comunitats autònomes, així com amb els dels països
que configuren la Unió Europea. Aquesta norma, abans de
desplegar plenament els seus efectes, va ser modificada
mitjançant la Llei 1/2010, de 17 de maig, per tal d’agilitzar els
procediments d’aprovació dels plans i dels programes
estadístics, mitjançant decrets i acords del Consell de Govern,
respectivament; aclarir el caràcter oficial de les dades ofertes;
crear una comissió interdepartamental per coordinar les unitats
estadístiques del sistema; determinar el control parlamentari de
l’activitat estadística, i millorar l’acció sancionadora.
El present projecte de llei té com a finalitat principal
modificar la Llei 3/2002, per crear i regular el Registre de
població de les Illes Balears, i també per adaptar alguns
preceptes d’aquesta llei als reptes que plantegen l’ús de les
noves tecnologies i el mateix desenvolupament del sistema
estadístic.
Pel que fa a la creació del Registre de població de les Illes
Balears, l’objectiu se centra a possibilitar a les administracions
públiques l’accés a determinades dades personals dels
ciutadans per al desenvolupament correcte de les funcions que
aquestes administracions tenen assignades. Hi ha multitud de
supòsits, tals com la detecció, en general, de les necessitats dels

4731

Segon. Trametre el Projecte de llei esmentat al Parlament
de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix l’article
117 del Reglament de la Cambra.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, 17 de març de 2017
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)
PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2002, DE 17 DE MAIG, D’ESTADÍSTICA DE LES
ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes
Balears, va suposar un gran avanç per a l’estructuració d’un
sistema estadístic balear homologat amb els constituïts a la
resta de comunitats autònomes, així com amb els de l’entorn
dels països que configuren la Unió Europea. Aquesta norma,
abans de desplegar plenament els seus efectes, va ser
modificada per la Llei 1/2010, de 17 de maig, per tal d’agilitzar
els procediments d’aprovació dels plans i dels programes
estadístics, mitjançant decrets i acords de Consell de Govern,
respectivament; aclarir el caràcter oficial de les dades ofertes;
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crear una comissió interdepartamental per coordinar les unitats
estadístiques del sistema; determinar el control parlamentari de
l’activitat estadística, i millorar l’acció sancionadora.
Aquesta Llei té com a finalitat principal la modificació de
la Llei 3/2002, per crear i regular el Registre de població de les
Illes Balears, així com per adaptar-ne alguns preceptes als
reptes que plantegen l’ús de les noves tecnologies i el
desenvolupament del sistema estadístic mateix.
Pel que fa a la creació del Registre de població de les Illes
Balears, l’objectiu se centra a possibilitar a les administracions
públiques l’accés a determinades dades personals dels
ciutadans per al desenvolupament correcte de les funcions que
aquestes administracions tenen assignades. Hi ha multitud de
supòsits, com ara la detecció, en general, de necessitats de
recepció de serveis públics per part dels ciutadans; les
campanyes de vacunació i altres mesures destinades a la
prevenció, el diagnòstic i la curació de malalties; l’educació, la
formació i l’ocupació, entre d’altres, en els quals resulta
necessari que l’Administració disposi de determinades dades
personals dels seus ciutadans, amb la finalitat d’aconseguir més
qualitat en la prestació dels serveis públics i més eficàcia en la
gestió administrativa.
En aquest sentit, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, en la redacció feta per la Llei orgànica
14/2003, de 20 de novembre, estableix que les dades del padró
municipal se cedeixen a altres administracions públiques que
ho sol·licitin sense consentiment previ de l’afectat només quan
els siguin necessàries per exercir les seves competències
respectives, i exclusivament per a assumptes en els quals la
residència o el domicili siguin dades rellevants.
La disposició addicional segona de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, preveu la creació de fitxers o registres de població
per tal de possibilitar la comunicació dels diferents òrgans de
cada administració pública amb les persones interessades
residents en els territoris respectius, pel que fa a les relacions
juridicoadministratives derivades de les competències que els
són pròpies. Així, es preveu que les administracions de les
comunitats autònomes podran sol·licitar a l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), sense el consentiment de la persona
interessada, una còpia actualitzada del fitxer format amb les
dades que consten en els padrons municipals d’habitants i en el
cens electoral corresponents als territoris on exerceixin les
seves competències, per a la creació de fitxers o registres de
població.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha
desenvolupat, mitjançant la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d’estadística de les Illes Balears, la competència en matèria
d’estadística que li atorga l’article 30.32 de l’Estatut
d’autonomia vigent, en la redacció feta per la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer.
Mitjançant aquesta Llei és va crear l’Institut d’Estadística
de les Illes Balears (IBESTAT), però no es va crear, com es va
fer a altres comunitats autònomes, un registre de població, la
qual cosa ha impossibilitat al dit organisme atendre les
demandes de les conselleries del Govern, com tampoc les
d’altres administracions de la comunitat autònoma, per
facilitar-los la informació a què fa referència aquesta norma.

D’acord amb aquest marc normatiu, i amb els plans i
programes estadístics aprovats pel Govern, l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) du a terme tota
una sèrie d’operacions estadístiques oficials que es fonamenten
en l’explotació del Padró d’habitants de les Illes Balears, el
moviment natural de la població i les migracions, entre d’altres.
Totes aquestes actuacions estadístiques s’han de reforçar amb
la creació del Registre de població de les Illes Balears.
Les dades generades pel Registre de població de les Illes
Balears, a més de les funcions administratives, també han de
servir per elaborar estadístiques oficials sotmeses al secret
estadístic, en els termes prevists en la Llei 3/2002, de 17 de
maig, com també en la Llei estatal 12/1988, de 9 de maig, de la
funció estadística pública.
D’altra banda, i com s’ha dit més amunt, es pretén adaptar
alguns preceptes de la Llei 3/2002 als reptes que plantegen l’ús
de les noves tecnologies i el desenvolupament del sistema
estadístic mateix. Entre aquestes modificacions, cal esmentar
les referents a l’obtenció de dades per les unitats estadístiques;
l’adaptació dels registres administratius per facilitar-ne
l’explotació estadística; l’establiment d’un calendari de difusió
de les dades, i la publicitat dels resultats bàsics mitjançant
formats digitals reutilitzables i disponibles als webs
institucionals. Així mateix, s’estableix l’òrgan competent per
exercir la potestat sancionadora de l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears.
Per tot això, es modifica la Llei 3/2002, de 17 de maig,
donant una nova redacció a diversos articles i afegint-hi un nou
títol V, pel qual es crea el Registre de població de les Illes
Balears, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre. Atès que es tracta de crear un fitxer d’una
administració pública, cal ajustar-se a l’article 20 de la dita Llei
orgànica, que exigeix que la creació, modificació o supressió
dels fitxers públics es facin per mitjà d’una disposició general
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial
corresponent. D’igual manera, l’article 52 del Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, disposa que la creació de
fitxers de titularitat pública s’ha de fer per mitjà d’una
disposició general o un acord publicats en el Butlletí Oficial de
l’Estat o el diari oficial corresponent, i l’article 53 remet a la
legislació específica en relació amb els fitxers dels quals siguin
responsables les comunitats autònomes. L’article 54 del
Reglament recull el contingut que ha de tenir la disposició o
l’acord de creació del fitxer.
S’atribueix la gestió del Registre de població de les Illes
Balears a l’IBESTAT, com a òrgan amb competència en
matèria d’estadística i amb experiència en el tractament massiu
de dades de caràcter personal. La naturalesa i les funcions del
dit organisme consten en els articles 32 i següents de la Llei
3/2002, de 17 de maig, desplegats pel Decret 128/2007, de 5
d’octubre, d’organització i funcionament de l’IBESTAT, i es
troba adscrit a la conselleria competent en matèria d’economia
del Govern de les Illes Balears.
En el nou Registre de població de les Illes Balears es
recolliran, sense el seu consentiment, dades individualitzades
de cadascun dels veïns inscrits en els padrons municipals dels
ajuntaments de les Illes Balears i en el cens electoral, dades que
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resulten indispensables, tant per a l’elaboració de les
estadístiques demogràfiques com per a l’exercici de les
competències pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Article únic
Modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística
de les Illes Balears
La Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes
Balears, queda modificada en els termes que s’indiquen a
continuació:
Primer. Es dóna una nova redacció a l’apartat d) de l’article
11, que passa a tenir el contingut següent:
"d) Els directoris d’establiments, empreses, explotacions i
entitats de qualsevol tipus que no contenen més dades que
la denominació, l’emplaçament, l’activitat i l’interval de
grandària al qual pertanyen."
Segon. Es dóna una nova redacció a l’apartat 3 de l’article 15,
que passa a tenir el contingut següent:
"3. Els òrgans i ens de l’Administració general o
institucional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dels consells insulars, com també la resta d’òrgans i ens
públics compresos en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma, i les associacions i la resta de corporacions de
defensa d’interessos col·lectius que hi radiquin, tenen
l’obligació de subministrar a l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears, a les unitats estadístiques de l’Administració
de la Comunitat Autònoma i als consells insulars, en els
seus respectius àmbits d’actuació, la informació que es
determini reglamentàriament per exercir la funció
estadística."
Tercer. Es dóna una nova redacció a l’apartat 2 de l’article 20,
que passa a tenir el contingut següent:
"2. Els registres administratius de la Comunitat Autònoma
han d’arbitrar els mecanismes pertinents per poder garantir
la seva explotació estadística, així com la georeferenciació
de les dades, d’acord amb els criteris que s’estableixen en
aquesta norma. En tot cas, la creació, la modificació o
l’extinció d’un registre requereix un informe preceptiu de
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears per avaluar-ne
l’adequació al marc estadístic vigent."
Quart. Es dóna una nova redacció a l’article 25, que passa a
tenir el contingut següent:
"La difusió dels resultats sintètics de les estadístiques
d’interès de la comunitat autònoma de les Illes Balears és
obligatòria i d’accés gratuït per a totes les persones i
institucions. Els programes anuals han d’establir els
calendaris de difusió de les dades de les operacions
estadístiques que s’hi preveuen."
Cinquè. Es dóna una nova redacció a l’article 26, que es
denominarà «Publicitat dels resultats sintètics i bàsics», que
passa a tenir el contingut següent:
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"Juntament amb els resultats sintètics, els resultats
bàsics de les estadístiques d’interès de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s’han de fer públics
necessàriament mitjançant formats digitals reutilitzables
disponibles als webs institucionals corresponents;
complementàriament, també es poden fer servir
publicacions o altres vehicles d’ampli abast de suport
d’informació."
Sisè. Es dóna una nova redacció a l’apartat c) de l’article 34,
que passa a tenir el contingut següent:
"c) Proposar la normalització de conceptes, definicions,
classificacions, nomenclatures i codis per a la classificació
de les dades i la presentació dels resultats, impulsar-ne la
utilització en l’activitat estadística de les Illes Balears i
promoure, en el marc de les seves competències, la
coordinació metodològica amb les estadístiques dels
ajuntaments, dels consells insulars, d’altres comunitats
autònomes, de l’Administració General de l’Estat, de la
Unió Europea i d’organismes internacionals."
Setè. S’afegeix una lletra e) a l’apartat 2 de l’article 38, que
tindrà el contingut següent:
"e) Dur a terme la difusió corresponent de les dades
sintètiques i bàsiques de les operacions estadístiques que
tenguin assignades, d’acord amb els criteris que estableix
l’article 26."
Vuitè. Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 48,
que passa a tenir el contingut següent:
"1. Correspon a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears la
potestat sancionadora i l’ha d’exercir, a través del seu director,
de conformitat amb el que disposen la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears."
Novè. S’addiciona un nou títol V, amb la rúbrica «Registre de
població de les Illes Balears», integrat pels articles 51 a 59, que
tindran el contingut següent:
"Article 51
Creació del Registre
1. Es crea el Registre de població de les Illes Balears, el
qual ha d’incloure les dades del nom, els llinatges, el
domicili, el sexe, la data de naixement i el número del DNI
—o document que el substitueixi en el cas d’estrangers—,
que consten en els padrons municipals d’habitants i en el
cens electoral de tots els ajuntaments de les Illes Balears.
2. Les dades que s’inclouen en aquest Registre es poden
contrastar, complementar o ampliar amb les corresponents
als dispositius electrònics o a l’adreça de correu electrònic
que les persones interessades hagin facilitat a
l’Administració autonòmica, insular o municipal, a l’efecte
de notificació, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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3. El contingut del fitxer que es crea, d’acord amb l’article
20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, s’estableix en
l’annex d’aquesta Llei.

5. Les dades del Registre de Població poden ser utilitzades
també per elaborar estadístiques en els termes que
estableixen la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de
les Illes Balears, i els plans i programes que la despleguen.

Article 52
Aportació de les dades

Article 56
Utilització de les dades del Registre de població de les Illes
Balears

1. Les dades de caràcter personal del Registre de població
de les Illes Balears són aportades per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), d’acord amb la disposició addicional
segona de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
2. Aquest Registre també es pot alimentar d’altres fonts
administratives que es determinin en els instruments
corresponents de planificació estadística.
Article 53
Gestió del Registre
Correspon a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT) la posada en funcionament del Registre de
població de les Illes Balears, com també el manteniment,
l’explotació i la custòdia.
Article 54
Exercici dels drets de les persones interessades
Les persones interessades poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
Article 55
Finalitats del Registre de població de les Illes Balears
1. El Registre de població de les Illes Balears té com a
finalitat la comunicació dels diferents òrgans de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, com també
dels consells insulars i altres administracions públiques,
amb els residents al seu territori, en el marc de les relacions
juridicoadministratives derivades de l’exercici de les
competències que tenguin atribuïdes.
2. Els òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, com també dels consells insulars i altres
administracions públiques, només poden utilitzar les dades
del Registre de població de les Illes Balears, sense
consentiment previ de la persona afectada, si les necessiten
per exercir les seves competències, i exclusivament per a
assumptes en els quals la residència o el domicili siguin
dades rellevants.
3. Les sol·licituds de dades contingudes en el Registre de
població de les Illes Balears s’han d’adreçar a l’IBESTAT,
i han d’explicitar la funció per a la qual es requereix
aquesta informació i acreditar que la residència o el
domicili són dades rellevants en cada cas.
4. Les còpies del fitxer que faciliti l’IBESTAT han de
contenir únicament les dades de llinatges, nom, domicili,
sexe i data de naixement.

La informació que obtenguin de la forma prevista en aquest
títol els diferents òrgans de l’Administració no pot ser
manipulada, cedida ni utilitzada per a altres funcions
diferents de les que es varen fer constar en la sol·licitud
adreçada a l’IBESTAT.
Article 57
Confidencialitat de les dades
Amb l’excepció dels supòsits establerts en els articles
anteriors, les dades del Registre de població de les Illes
Balears són confidencials i per accedir-hi cal regir-se per la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, i, amb caràcter supletori, per la
normativa legal que reguli el règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 58
Nivell de seguretat
D’acord amb el títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
mesures de seguretat del Registre de població de les Illes
Balears han de ser les corresponents al nivell bàsic."
Desè. S’addiciona una nova disposició transitòria, que tindrà el
contingut següent:
"Disposició transitòria segona
Mentre no estigui en funcionament el Registre de
població de les Illes Balears, les administracions de les Illes
Balears han de sol·licitar les dades a les quals fa referència
aquest Registre a l’Institut Nacional d’Estadística (INE)."
Onzè. Es dona una nova redacció a la disposició final primera,
que passa a tenir el contingut següent:
"Disposició final primera
S’autoritza el Consell de Govern a dictar les normes
reglamentàries i les disposicions administratives que siguin
necessàries per desplegar i aplicar aquesta Llei, com també
per modificar o suprimir, mitjançant un reglament, el
Registre de població de les Illes Balears."
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Dotzè. S’addiciona un annex, que tindrà el contingut següent:
"ANNEX
Denominació del fitxer: Registre de població de les Illes
Balears
a) Descripció: aquest fitxer conté les dades personals de
nom, llinatges, domicili, sexe, data de naixement i número
del DNI —o document que el substitueixi en el cas
d’estrangers—, que consten en els padrons municipals
d’habitants i en el cens electoral, obtinguts dels fitxers de
l’Institut Nacional d’Estadística. Igualment s’hi han de
considerar, si escau, les dades corresponents a dispositius
electrònics o a l’adreça electrònica.
b) Finalitat i usos prevists: comunicació dels òrgans de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, com també dels consells insulars i altres
administracions públiques, amb els titulars de les dades amb
residència a les Illes Balears, en el marc de les relacions
juridicopúbliques derivades de l’exercici de les seves
competències, per als assumptes en els quals la residència
o el domicili siguin dades rellevants, de conformitat amb
l’apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén
obtenir dades: residents inscrits en els padrons municipals
d’habitants de tots els ajuntaments de les Illes Balears i del
cens electoral.
d) Procedència de les dades: Institut Nacional
d’Estadística.

exercir-se davant el responsable del fitxer, que és
l’IBESTAT.
j) Mesures de seguretat i nivell exigible: les de nivell
bàsic.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 17 de març de 2017
El conseller de treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela i Vázquez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2017, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
Així mateix, i atesa la solAlicitud pel procediment
d'urgència, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els 8
dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions i
perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental (que acaben dia 28 d'abril), s'obri un termini de 8
dies de presentació d'esmenes (fins dia 9 de maig) i que es
tramitin davant la Comissió d'e Turisme.

e) Procediment de recollida de dades: transferència de
dades a través de fitxers mitjançant el lliurament periòdic
de còpies actualitzades que l’Institut Nacional d’Estadística
ha de fer a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears.
f) Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades: dades
actualitzades a 1 de gener de cada any —o amb la
periodicitat que s’estableixi—, dels veïns i veïnes inscrits
en els padrons municipals d’habitants i en el cens electoral,
amb la informació següent: llinatges, nom, domicili, sexe,
data de naixement i número del DNI —o document que els
substitueixi en el cas d’estrangers.
g) Cessió de dades i previsió de transferències de dades
a països tercers: se cedeixen als òrgans de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també
dels consells insulars i altres administracions públiques de
les Illes Balears que ho sol·licitin, quan els siguin
necessàries per exercir les seves competències i
exclusivament per a assumptes en els quals la residència o
el domicili siguin dades rellevants, d’acord amb el que es
pugui establir en normes de rang de llei; no se’n preveuen
transferències internacionals.
h) Òrgan administratiu responsable:
d’Estadística de les Illes Balears.

Institut

i) Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
amb relació a les dades que constin en el Registre poden
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Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a proposta del vicepresident i
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, en la sessió de dia 7
d’abril de 2017, adoptà l’Acord següent:
1. Acord d’aprovació del Projecte de llei de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d’estades
turístiques a habitatges.
L’article 30.11 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
disposa que el turisme és una competència exclusiva de la
comunitat autònoma, en atenció a l’article 148.1.18a de la
Constitució, que es refereix a la promoció i a l’ordenació del
turisme en l’àmbit territorial respectiu. Per tant, des que el
Reial Decret 3401/1983, de 23 de novembre, va aprovar el
traspàs de les funcions i els serveis en matèria de turisme de
l’Estat a les Illes Balears, la comunitat autònoma ha exercit
aquesta competència, tant des d’un punt de vista d’ordenació
material com d’elaboració de normativa.
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D’altra banda, l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia
estableix que els poders públics de la comunitat autònoma han
de reconèixer l’activitat turística com a element econòmic
estratègic de les Illes Balears. El foment i l’ordenació de
l’activitat turística s’han de dur a terme amb l’objectiu de fer-la
compatible amb el respecte al medi ambient, al patrimoni
cultural i al territori, així com amb l’impuls de polítiques
generals i sectorials de foment i ordenació econòmica que
tenguin com a finalitat afavorir el creixement econòmic a mitjà
i a llarg termini.
Aquesta competència exclusiva en turisme ha permès dur a
terme una regulació dels allotjaments turístics de les Illes
Balears, i també dels habitatges que es comercialitzen
turísticament. Així, cal destacar la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística, que regulava i configurava els habitatges
turístics de vacances com a allotjaments turístics; la Llei
2/2005, de 22 de març, de comercialització d’estades
turístiques a habitatges, que va dur a terme la regulació de certs
habitatges ja no com a allotjaments turístics sinó com a
habitatges objecte de comercialització turística, i la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que
també configura amb caràcter general aquest tipus d’activitat
com una comercialització turística d’habitatges, però des de la
definició clara del fet que es tracta d’habitatges d’ús
residencial. Les dues primeres normes només permetien la
comercialització turística en habitatges unifamiliars aïllats, però
la Llei 8/2012, va ampliar les possibilitats als habitatges
aparellats sotmesos al règim de propietat horitzontal, i als
habitatges unifamiliars entre mitgeres sempre que siguin únics
en la parcel·la.
Amb la modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, es
pretén fer encaixar també en les possibilitats de
comercialització d’estades turístiques els habitatges
residencials sotmesos al règim de propietat horitzontal –o
edificis plurifamiliars-, més enllà dels coneguts com a edificis
aparellats sobre parcel·la comuna, que ja estaven permesos.
En tot cas, aquesta regulació no pot obviar les diverses
problemàtiques que la comercialització d’estades turístiques en
habitatges d’ús residencial pot comportar, per la qual cosa
s’estableix un seguit de límits i formalitats legals relacionats
bàsicament amb la salvaguarda del dret al domicili lliure
d’immissions, l’urbanisme, l’ordenació del territori i el medi
ambient adequat.
Pel que fa als límits indicats abans, és evident que, tenint en
compte la possibilitat que es regula per tal de dur a terme
comercialitzacions turístiques en habitatges sotmesos al règim
de propietat horitzontal, sempre que es compleixin els criteris
que s’indiquen, així com el gran nombre de noves altes
d’habitatges comercialitzats turísticament que hi ha hagut en els
darrers anys, es fa imprescindible un control des del punt de
vista urbanístic i territorial, atès que s’ha de posar cura en la
configuració dels barris o les zones o es concentri l’oferta i en
la convivència en aquests; en l’existència d’infraestructures
adequades, i, a escala general, en el fet d’evitar una pujada dels
preus de l’arrendament o de l’habitatge, així com en la manca
d’oferta d’aquest, per a la població resident.
Un altre aspecte que recull la modificació que du a terme
aquesta llei té a veure amb el sostre relatiu a les places
turístiques en allotjaments turístics i a les places objecte de

comercialització turística en habitatges d’ús residencial, atès
que s’ha detectat en els darrers anys una enorme pressió sobre
el territori, les carreteres, les infraestructures, el medi ambient,
i els recursos disponibles, entre d’altres, que fa necessari que el
mantingui de manera real un sostre o límits màxim de places
turístiques, que serà determinat per les legalment existents més
les integrades en les borses de places turístiques de què
disposin les administracions turístiques. Aquest sostre, en tot
cas, podrà ser modificat pels plans d’intervenció en àmbits
turístics (PIAT) i, si escau, pels plans territorials insulars (PTI).
Aquestes determinacions dels PIAT o PTI es podran dur a
terme atenent la capacitat d’acollida per illa, basada en raons
mediambientals i d’ordenació del territori, que ja ha assenyalat
l’Organització Mundial del Turisme (OMT) que es correspon
amb el nivell d’afluència turística i d’equipaments que pot
assumir una regió per a una satisfacció més gran dels seus
visitants sense que suposi una repercussió important en els seus
recursos i en la capacitat de gestió.
Tornant al control esmentat abans de caràcter territorial i
urbanístic relatiu a les estades turístiques en habitatges
residencials, aquest passa, en primer lloc, per una delimitació
de zones aptes per poder dur a terme la comercialització
turística. Aquesta zonificació l’han de dur a terme els consells
insulars i l’Ajuntament de palma respecte de les zones en què,
justificadament, i tenint en compte les peculiaritats de les
infraestructures, la densitat poblacional o altres criteris insulars,
es consideri que aquesta dedicació extraordinària dels edificis
residencials resulta compatible amb l’ús ordinari d’habitatge
que els caracteritza. En tot cas, serà necessari en aquest
procediment sol·licitar l’informe als ajuntaments.
Al marge de l’anterior, i pel que fa a la comercialització
d’estades turístiques duta a terme en habitatges residencials
sotmesos al règim de propietat horitzontal, es considera
necessari fixar, per raons urbanístiques, un límit addicional de
temporalitat de 5 anys per a l’exercici de l’activitat. Aquest
permís seria renovable mitjançant la presentació d’una
comunicació i d’un certificat d’adquisició temporal de places,
però sempre que es continuassin complint tots els requisits
legals en el moment de la renovació, com, per exemple, que la
zona on s’ubica continuï sent una zona apta per a la
comercialització d’estades turístiques en habitatges
residencials. Això, perquè amb aquesta llei es regula de manera
específica, per primera vegada a les Illes Balears, la possibilitat
amb condicions de comercialització turística d’aquests
habitatges, en els quals, per tant, es durà a terme una activitat
de caràcter residencial turístic juntament amb l’estrictament
residencial, la qual cosa, sumada a la seva generalment major
densitat poblacional per solar respecte d’altres tipologies,
condueix a la necessitat que el legislador prevegi la possibilitat
que les zones on es permeti o els criteris urbanístics o
territorials que s’estableixin es puguin anar adaptant a les
problemàtiques i necessitats urbanístiques que puguin anar
sorgint, i, en conseqüència, aquests habitatges que ofereixin
estades turístiques estiguin sempre supeditats a la permissivitat
o no d’aquests instruments, sense que la no possibilitat de
renovació pugui generar drets, inclòs el dret a indemnitzacions.
Així mateix, tenint en compte la necessitat de protegir el
medi ambient adequat i fer un ús sostenible de les
infraestructures i dels recursos de les Illes Balears, així com de
protecció dels turistes i les turistes com a persones
consumidores i usuàries, s’exigeix a tots els habitatges

BOPIB núm. 92 - 19 d'abril de 2017
residencials que vulguin comercialitzar estades turístiques el
requisit de disposar d’una concreta certificació energètica, en
funció de l’antiguitat de l’immoble, així com es determina que
només podran presentar noves declaracions responsables
d’inici d’activitat turística els que disposin de comptadors
individuals i oficials d’aigua, i d’altres subministraments
energètics, si escau.
De la mateixa manera, i per raons de protecció de l’accés de
la població de les Illes a un habitatge, es fixa la prohibició de
comercialització turística en els habitatges en règim de
protecció oficial o preu taxat, o que hi hagin estat sotmesos.
D’altra banda, s’ha de fer esment específicament d’una
exigència d’antiguitat que es requerirà als habitatges d’ús
residencial que vulguin, a partir d’ara, presentar les
declaracions responsables per comercialitzar-hi estades
turístiques, que serà de cinc anys, durant els quals, a més, l’ús
haurà d’haver estat residencial privat; això, perquè, com diu el
mateix concepte, han de ser habitatges d’ús residencial i, per
tant, hi ha d’haver una consolidació prèvia i real d’aquest ús
residencial abans de poder ser comercialitzats turísticament. Es
tracta d’evitar saturacions, especulacions urbanístiques i altres
perjudicis a l’interès general.
Altrament, i atesa la protecció especial que ha de tenir, es
prohibeix dur a terme noves altes d’habitatges residencial
comercialitzats turísticament en sòl rústic protegit, llevat que
els PIAT o els PTI, per raons justificades, puguin determinar
una altra cosa en l’àmbit insular respectiu.
Cal esmentar que també es modifiquen diversos articles de
la Llei 8/2012 per tal de procurar que els comercialitzadors
d’habitatges turístics tenguin cura que la clientela allotjada
conegui i respecti les normes de convivència, en particular les
que puguin constar en les normes de règim interior de la
comunitat de propietaris en casos d’habitatges sotmesos a
propietat horitzontal, així com que facin una utilització
adequada dels serveis i de les coses comuns, de manera que no
es produeixin vulneracions de drets de la resta de persones
propietàries o residents a l’immoble.
Així mateix, es disposa que la capacitat dels habitatges s’ha
de correspondre amb la determinada en la cèdula d’habitabilitat
o en el document anàleg que pugui expedir l’Administració
insular competent.
Aquesta norma parteix d’exigir que, en primer lloc, cal
atenir-se al que puguin determinar els estatuts, en el sentit que
si determinen la no possibilitat d’ús dels immobles per a ús
diferent de l’habitatge, no s’hi podrà dur a terme la
comercialització turística. També preveu que si admeten
expressament la possibilitat de comercialització turística,
aquesta s’hi podrà dur a terme. Per a la modificació d’aquestes
previsions caldrà ajustar-se al règim determinat en la Llei
49/1960. En cas que els estatuts no facin cap d’aquestes
previsions, la norma adverteix que per permetre dur a terme
comercialitzacions turístiques caldrà sotmetre’s a un acord de
la majoria de propietaris, pres de conformitat amb el que
determina l’article 17.7 de la Llei 49/1960.
La base competencial per dur a terme aquestes
determinacions és, d’una banda, la competència exclusiva en
turisme –article 30.11 de l’Estatut d’Autonomia-, que ja ha
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permès a aquesta comunitat dictar dins la mateixa normativa
turística reguladora de les estades turístiques gran quantitat de
normativa amb contingut jurídic civil –així, la referent al règim
jurídic dels usuaris d’estades turístiques, la mateixa qualificació
com a habitatges turístics d’aquells en els quals es produeix una
cessió temporal de l’ús de la totalitat de l’habitatge amb
determinada tipologia, etc. L’altre fonament competencial es
troba en l’article 30.27 de l’Estatut d’Autonomia, que
determina com a competència exclusiva de la comunitat el
desenvolupament del dret civil propi, sempre que no entri en
determinades competències que es reserven a l’Estat. En aquest
sentit, al marge de la regulació civil continguda en la regulació
turística, s’ha d’esmentar l’existència de dret civil propi de les
Illes Balears relatiu a la propietat i altres drets reals.
S’ha d’esmentar, així mateix, que aquesta modificació
afecta també les sancions als habitatges d’ús residencial objecte
de comercialització turística que no hagin presentat la
declaració responsable per dur-la a terme, i això en atenció als
grans perjudicis ja detectats que fa aquest tipus d’oferta il·legal
a la població en general de les Illes Balears.
En la tramitació de l’avantprojecte de llei s’ha complert la
normativa vigent, i s’ha donat tràmit d’audiència
individualitzada a la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB), com a entitat representativa dels ajuntaments
i els consells insulars de les Illes Balears, a les conselleries del
Govern de les Illes Balears i a les entitats empresarials i
sindicals més representatives. També es va publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 158, de 17 de
desembre de 2016, la informació pública de l’avantprojecte de
llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització
d’estades turístiques a habitatges, perquè en el termini de vint
dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat l’anunci
d’informació pública, es poguessin presentar, per escrit o
telemàticament, les al·legacions i els suggeriments oportuns a
l’avantprojecte de llei esmentat.
Així mateix, s’ha emès l’informe favorable d’impacte de
gènere de l’Institut Balear de la Dona, de 24 de març de 2017.
D’altra banda, es considera necessari que el Projecte de llei
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relatiu a la comercialització d’estades
turístiques a habitatges, un cop entri al Parlament de les Illes
Balears, es tramiti pel procediment d’urgència. Aquest text
sorgeix per regular una activitat que ara mateix s’està
desenvolupant al marge de la llei. Aquest tipus d’oferta il·legal
causa grans perjudicis a la població en general de les Illes
Balears, i provoca una manca d’oferta d’immobles destinats a
satisfer les necessitats permanents d’habitatge, la qual cosa és
especialment sensible en determinats nuclis de l’arxipèlag; un
encariment de preus, tant de lloguer com de venda; frau fiscal,
i alteracions de l’ordre públic i la convivència. Amb aquesta
llei es pretén regular una activitat duta a terme en molts de
casos de forma il·legal, així com modificar les sancions per tal
d’aplicar-les en el seu tram més alt respecte als habitatges d’ús
residencial objecte de comercialització turística que no hagin
presentat la declaració responsable per dur-la a terme amb la
finalitat de dissuadir-los en la seva activitat clandestina. En
definitiva, es tracta d’aprovar una norma com més aviat millor
que faciliti el dret constitucional dels ciutadans a un accés a
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l’habitatge, un dret que s’ha vist molt compromès per la
comercialització turística il·legal.
D’acord amb l’article 100 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, a petició motivada del Govern, d’un grup
parlamentari o d’una cinquena part dels diputats i les diputades,
la Mesa del Parlament pot acordar que un assumpte es tramiti
pel procediment d’urgència.
Per tot això, de conformitat amb l’anterior i amb el que
disposen els articles 33.2 i 36 de la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears, i segons el que estableix la
instrucció setzena de les Instruccions sobre el procediment per
a l’exercici de la iniciativa legislativa del Govern, aprovades
per Consell de Govern de 28 de desembre de 2004, el Consell
de Govern adopta l’Acord següent:
Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a
habitatges, que s’adjunta a aquest Acord com a annex.
Segon. Trametre’l al Parlament de les Illes Balears, d’acord
amb el que estableixen els articles 117 i següents del
Reglament de la Cambra i la instrucció vintena de les
Instruccions sobre el procediment per a l’exercici de la
iniciativa legislativa del Govern, aprovades pel Consell de
Govern de 28 de desembre de 2004.
Tercer. Sol·licitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que el Projecte de llei de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a
habitatges, es tramiti pel procediment d’urgència, de
conformitat amb el que disposa l’article 100 del Reglament
de la cambra, pels motius d’urgència referits abans, relatius
a l’evitació d’aquesta activitat de forma il·legal i per
facilitar el dret constitucional a l’accés a l’habitatge dels
ciutadans.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, 7 d’abril de 2017
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta
B)
PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
8/2012, DE 19 DE JULIOL, DEL TURISME DE LES
ILLES BALEARS, RELATIVA A LA
COMERCIALITZACIÓ D’ESTADES TURÍSTIQUES A
HABITATGES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’article 30.11 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
disposa que el turisme és una competència exclusiva de la
Comunitat Autònoma, en atenció a l’article 148.1.18a de la
Constitució, que es refereix a la promoció i a l’ordenació del
turisme en l’àmbit territorial respectiu. Per tant, des que el

Reial decret 3401/1983, de 23 de novembre, va aprovar el
traspàs de les funcions i els serveis en matèria de turisme de
l’Estat a les Illes Balears, la Comunitat Autònoma ha exercit
aquesta competència, tant des d’un punt de vista d’ordenació
material com d’elaboració de normativa.
També és important esmentar l’article 24 de l’Estatut
d’autonomia, que disposa que els poders públics de la
Comunitat Autònoma han de reconèixer l’activitat turística com
a element econòmic estratègic i que el foment i l’ordenació de
l’activitat turística s’ha de dur a terme amb l’objectiu de fer-la
compatible amb el respecte al medi ambient, al patrimoni
cultural i al territori.
Aquesta competència exclusiva en turisme ha permès dur a
terme una regulació dels allotjaments turístics de les Illes
Balears i també dels habitatges que es comercialitzen
turísticament. Així, cal destacar la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística, que regulava i configurava els habitatges
turístics de vacances com a allotjaments turístics; la Llei
2/2005, de 22 de març, de comercialització d’estades
turístiques a habitatges, que va dur a terme la regulació de certs
habitatges, ja no com a allotjaments turístics, sinó com a
habitatges objecte de comercialització turística, i la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que
també configura amb caràcter general aquest tipus d’activitat
com una comercialització turística d’habitatges, però des de la
definició clara del fet que es tracta d’habitatges d’ús
residencial. Les dues primeres normes només permetien la
comercialització turística a habitatges unifamiliars aïllats, però
la Llei 8/2012 va ampliar les possibilitats als habitatges
aparellats sotmesos al règim de propietat horitzontal i als
habitatges unifamiliars entre mitgeres sempre que fossin únics
a la parcel·la.
II
Amb la modificació que es duu a terme amb aquesta Llei es
tracta de fer encaixar també en les possibilitats de
comercialització d’estades turístiques els habitatges
residencials sotmesos al règim de propietat horitzontal —o
edificis plurifamiliars—, més enllà dels coneguts com a edificis
aparellats sobre parcel·la comuna, que ja estaven permesos.
En tots els casos, aquesta regulació no pot obviar les
diverses problemàtiques que la comercialització d’estades
turístiques a habitatges d’ús residencial pot comportar, per la
qual cosa s’estableixen uns límits i unes formalitats legals
relacionats bàsicament amb la salvaguarda del dret al domicili
lliure d’immissions, l’urbanisme, l’ordenació del territori i el
medi ambient adequat.
Com a punt de partida de la modificació que es duu a terme,
s’ha d’indicar el canvi del concepte mateix d’empreses
comercialitzadores d’estades turístiques a habitatges. Es pretén
recollir el que la mateixa Llei d’arrendaments urbans, en
l’article 5 e, exclou del seu àmbit d’aplicació i remet a les
normatives turístiques. Cal observar, en tots els casos, que
s’exigeix finalitat lucrativa, la qual cosa exclou del concepte
d’habitatge comercialitzat turísticament supòsits com ara la
cessió temporal i gratuïta d’un habitatge i els intercanvis
d’habitatges amb finalitats turístiques, entre d’altres.
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Pel que fa als límits indicats abans, és evident que, tenint en
compte la possibilitat que es regula a fi de dur a terme
comercialitzacions turístiques a habitatges sotmesos al règim de
propietat horitzontal, sempre que es compleixin els criteris que
s’indiquen, així com el gran nombre de noves altes d’habitatges
comercialitzats turísticament que hi ha hagut en els darrers
anys, es fa imprescindible un control des del punt de vista
urbanístic i territorial, atès que s’ha de parar esment en la
configuració dels barris o les zones on es concentri l’oferta i en
la convivència en aquests; en l’existència d’infraestructures
adequades, i, a escala general, en el fet d’evitar una pujada dels
preus de l’arrendament o de l’habitatge, així com en la manca
d’oferta d’aquest per a la població resident.
Un altre aspecte que recull la modificació que duu a terme
aquesta Llei està relacionat amb el sostre relatiu a les places
turístiques a allotjaments turístics i a les places objecte de
comercialització turística a habitatges d’ús residencial, atès que
s’ha detectat en els darrers anys una enorme pressió sobre el
territori, les carreteres, les infraestructures, el medi ambient i
els recursos disponibles, entre d’altres, que fa necessari que es
mantingui de manera real un sostre o límit màxim de places
turístiques, que ha de ser determinat per les legalment existents
més les integrades en les borses de places turístiques de què
disposin les administracions turístiques. Aquest sostre, en tots
els casos, ha de poder ser modificat pels plans d’intervenció a
àmbits turístics (PIAT) i, si escau, pels plans territorials
insulars (PTI). Aquests instruments podran determinar també
l’existència de dues borses de places turístiques: una per a
allotjaments turístics i l’altra per a estades turístiques a
habitatges. Aquestes determinacions dels PIAT o PTI es podran
dur a terme atesa la capacitat d’acollida per illa, basada en
raons mediambientals i d’ordenació del territori, que ja ha
assenyalat l’Organització Mundial del Turisme (OMT) i que es
correspon amb el nivell d’afluència turística i d’equipaments
que pot assumir una regió per a una satisfacció òptima dels
visitants, sense que impliqui una repercussió important en els
recursos i en la capacitat de gestió.
Així, és important observar que la limitació o el sostre
màxim de places turístiques a l’arxipèlag balear no és nova. Ja
està recollida en l’ordenament jurídic propi des del Decret
9/1998, de 23 de gener, de mesures transitòries relatives al
procediment d’expedició d’autoritzacions prèvies i d’obertura
de construccions, obres i instal·lacions d’empreses i activitats.
Posteriorment, en la Llei 2/1999 i, actualment, en la Llei
8/2012. Totes aquestes normes ja supeditaven i supediten
l’obertura de nous establiments d’allotjament turístic o
l’ampliació dels existents a l’aportació de places turístiques
d’establiments que es donin de baixa definitiva o adquirides als
òrgans gestors de places. Per tant, aquesta modificació manté
aquesta exigència, però elimina el gran nombre d’excepcions
que hi havia, alhora que possibilita que els PIAT o els PTI
puguin determinar altres xifres.
Es manté en tots els casos l’excepcionalitat que ja hi havia
per a l’illa de Menorca, ateses les seves peculiaritats en la
matèria.
També, i en aquesta línia d’evitar una saturació turística no
desitjable ni sostenible, s’eliminen determinades excepcions a
la ràtio mínima de places per metre quadrat de parcel·la i es
mantenen només per als establiments que no es podrien
entendre sense aquesta.
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Tornant al control esmentat abans de caràcter territorial i
urbanístic relatiu a les estades turístiques a habitatges
residencials, aquest passa, en primer lloc, per una delimitació
de zones aptes per poder dur a terme la comercialització
turística. Aquesta zonificació, l’han de dur a terme els consells
insulars i l’Ajuntament de Palma respecte de les zones en què,
justificadament i tenint en compte les peculiaritats de les
infraestructures, la densitat poblacional o altres criteris insulars,
es consideri que aquesta dedicació extraordinària dels edificis
residencials resulta compatible amb l’ús ordinari d’habitatge
que els caracteritza. Això sí, serà necessari en aquest
procediment sol·licitar l’informe als ajuntaments.
Al marge d’això i pel que fa a la comercialització d’estades
turístiques duta a terme a habitatges residencials sotmesos al
règim de propietat horitzontal, es considera necessari fixar, per
raons urbanístiques, un límit addicional de temporalitat de cinc
anys per a l’exercici de l’activitat. Aquest permís seria
renovable mitjançant la presentació d’una comunicació i d’un
certificat d’adquisició temporal de places, però sempre que es
continuassin complint tots els requisits legals en el moment de
la renovació, com, per exemple, que la zona on s’ubicassin
continuàs sent una zona apta per a la comercialització d’estades
turístiques a habitatges residencials. Això, perquè amb aquesta
Llei es regula de manera específica, per primera vegada a les
Illes Balears, la possibilitat amb condicions de comercialització
turística d’aquests habitatges, en els quals, per tant, es durà a
terme una activitat de caràcter residencial turístic juntament
amb l’estrictament residencial, la qual cosa, sumada a la
generalment major densitat poblacional per solar respecte
d’altres tipologies, condueix a la necessitat que el legislador
prevegi la possibilitat que les zones on es permeti o els criteris
urbanístics o territorials que s’estableixin es puguin anar
adaptant a les problemàtiques i necessitats urbanístiques que
puguin anar sorgint, i, en conseqüència, aquests habitatges que
ofereixin estades turístiques estiguin sempre supeditats a la
permissivitat o no d’aquests instruments, sense que la no
possibilitat de renovació pugui generar drets, inclòs el dret a
indemnitzacions.
Pel que fa a l’establiment de les zones aptes, s’ha de
recordar que els consells insulars són les institucions de govern
de cada una de les illes, alhora que són institucions de la
comunitat autònoma i gaudeixen d’autonomia en la gestió dels
seus interessos d’acord amb la Constitució, l’Estatut i les lleis
del Parlament en el seu àmbit territorial. Concretament, pel que
fa a l’àmbit urbanístic i territorial, d’acord amb l’article 70 de
l’Estatut d’autonomia, els consells insulars tenen atribuïdes, en
qualitat de competències pròpies, les matèries d’urbanisme,
habitabilitat i ordenació del territori, amb el litoral inclòs.
El tractament peculiar del municipi de Palma es fonamenta
en la condició de capital, sense oblidar-ne l’elevada població,
raó per la qual la Llei de capitalitat ja li atorga unes
competències urbanístiques singulars.
En tot cas, serà necessari en el procés de zonificació un
període d’informació pública amb la possibilitat de fer
al·legacions, així com la sol·licitud d’informe amb caràcter
preceptiu a cada ajuntament, ateses les seves competències en
urbanisme atribuïdes per l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local.
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També es disposa que, reglamentàriament, es poden establir
condicions urbanístiques específiques, i, així mateix, que els
diferents instruments d’ordenació territorial i urbanística poden
establir altres condicions per als habitatges d’ús residencial
objecte de comercialització d’estades turístiques, evidentment
en l’àmbit i amb l’abast limitat d’aquests instruments:
l’ordenació territorial i urbanística.

vulneracions de drets de la resta de persones propietàries o
residents a l’immoble.

Així mateix, tenint en compte aquesta necessitat de protegir
el medi ambient adequat i fer un ús sostenible de les
infraestructures i dels recursos de les Illes Balears, així com de
protecció dels turistes com a persones consumidores i usuàries,
s’exigeix a tots els habitatges residencials que vulguin
comercialitzar estades turístiques el requisit de disposar d’un
certificat energètic concret, en funció de l’antiguitat de
l’immoble, i es determina que només podran presentar noves
declaracions responsables d’inici d’activitat turística els que
disposin de comptadors individuals i oficials d’aigua, i d’altres
subministraments energètics, si escau.

Tornant estrictament als habitatges d’ús residencial
sotmesos al règim de propietat horitzontal, s’ha d’esmentar que
és cert que l’article 33 de la Constitució reconeix, en la secció
dels drets i deures de la ciutadania, el dret a la propietat
privada, la qual cosa es podria considerar que concedeix el dret
a qualsevol ús de l’immoble, però també és cert que el dret a la
propietat privada neix delimitat per la seva funció social. Per
això, no tan sols diferents configuracions legals que tenguin a
veure amb l’urbanisme, l’ordenació del territori, el medi
ambient, etc., poden limitar el dret de propietat, sinó que també
les relacions de veïnatge (com ara les comunitats de
propietaris) poden limitar-lo, ateses raons diverses. Aquestes
raons poden afectar fins i tot drets constitucionals fonamentals,
com són el dret a la intimitat personal i familiar, el dret a la
seguretat dels residents habituals o el dret al medi ambient
adequat. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que les
persones usuàries d’estades turístiques aniran canviant cada
pocs dies o setmanes; que tindran accés a zones comunes i en
faran ús; que els seus usos i dinàmica horària podrien no
coincidir amb els dels residents habituals, etc.

De la mateixa manera i per raons de protecció de l’accés de
la població de les Illes a un habitatge, es fixa la prohibició de
comercialització turística als habitatges en règim de protecció
oficial o preu taxat o que hi hagin estat sotmesos.
D’altra banda, s’ha de fer esment específicament a una
exigència d’antiguitat que es requerirà als habitatges d’ús
residencial que vulguin, a partir d’ara, presentar les
declaracions responsables per comercialitzar-hi estades
turístiques, que serà de cinc anys durant els quals, a més, l’ús
haurà d’haver estat residencial privat. Això, perquè, com diu el
mateix concepte, han de ser habitatges d’ús residencial i, per
tant, hi ha d’haver una consolidació prèvia i real d’aquest ús
residencial abans de poder ser comercialitzats turísticament. Es
tracta d’evitar saturacions, especulacions urbanístiques i altres
perjudicis a l’interès general.
Altrament, i atesa la protecció especial que ha de tenir, es
prohibeix dur a terme noves altes d’habitatges residencials
comercialitzats turísticament en sòl rústic protegit, llevat que
els PIAT o els PTI, per raons justificades, puguin determinar
una altra cosa en l’àmbit insular corresponent.
Pel que fa a les consideracions esmentades abans i la relació
d’aquestes amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament
Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior,
el considerant número 9 de la Directiva determina que aquesta
no s’aplica a les normes relatives a ordenació del territori,
urbanisme i ordenació rural. Així mateix, els articles 9 i
següents de la mateixa Directiva permeten limitar l’accés a una
activitat de serveis i el seu exercici si està justificat per raons
imperioses d’interès general (RIIG), entre les quals es troben,
d’acord amb l’article 4.8, la protecció de les persones
consumidores, la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà
o els objectius de política social, entre d’altres.
Cal esmentar que també es modifiquen diversos articles de
la Llei 8/2012 per procurar que els comercialitzadors
d’habitatges turístics tenguin cura que la clientela allotjada
conegui i respecti les normes de convivència, en particular les
que puguin constar en les normes de règim interior de la
comunitat de propietaris en casos d’habitatges sotmesos a
propietat horitzontal, i que facin una utilització adequada dels
serveis i de les coses comunes, de manera que no es produeixin

Així mateix, es disposa que la capacitat dels habitatges s’ha
de correspondre amb la determinada en la cèdula d’habitabilitat
o en el document anàleg que pugui expedir l’Administració
insular competent.

Atesos aquests efectes directes sobre el veïnat resident i
amb independència de la possibilitat d’interposició de les
accions que la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat
horitzontal, en l’article 7.2, atorga a les comunitats de
propietaris, s’imposa la necessitat que els poders públics
procurin, mitjançant una intervenció delimitadora general, no
només intentar reforçar el deure de vigilància o control dels
comercialitzadors respecte de la clientela i impedir que es
produeixin molèsties, sinó vetllar perquè la resta de membres
de la comunitat de propietaris puguin tenir una potestat efectiva
de decisió respecte de la possibilitat d’admetre o no la
comercialització turística d’un o de diversos habitatges
pertanyents a la comunitat, cosa que els afectarà directament.
S’ha de partir de la idea que aquesta possibilitat genèrica a
edificis sotmesos a propietat horitzontal és nova a l’arxipèlag
i, per tant, la manca de previsió expressa respecte d’això en els
títols constitutius o els estatuts de les comunitats de propietaris
pot ser freqüent. Això condueix a la necessitat de dotar les
persones propietàries en règim de propietat horitzontal, per
mitjà d’una llei, d’instruments realment clars i efectius per
determinar si es permet o no la comercialització turística a
l’edifici, la qual cosa passa per atendre, no tan sols el que
disposin el títol constitutiu o els estatuts, sinó per reconèixer
capacitat efectiva als acords presos vàlidament per les juntes de
propietaris respecte d’això.
Per tant, aquesta norma parteix d’exigir que en primer lloc
cal atenir-se al que puguin determinar els estatuts, en el sentit
que si determinen la no possibilitat d’ús dels immobles per a ús
diferent del d’habitatge, no es podrà dur a terme la
comercialització turística. També estableix que, si admeten
expressament la possibilitat de comercialització turística,
aquesta es podrà dur a terme. Per a la modificació d’aquestes
previsions caldrà ajustar-se al règim determinat en la Llei
49/1960. En el cas que els estatuts no estableixin cap
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d’aquestes previsions, la norma adverteix que per permetre dur
a terme comercialitzacions turístiques caldrà sotmetre’s a un
acord de la majoria de propietaris, pres de conformitat amb el
que determina l’article 17.7 de la Llei 49/1960.
La base competencial per dur a terme aquestes
determinacions és, d’una banda, la competència exclusiva en
turisme —article 30.11 de l’Estatut d’autonomia—, que ja ha
permès a aquesta Comunitat dictar en la mateixa normativa
turística reguladora de les estades turístiques gran quantitat de
normativa amb contingut jurídic civil —així, la referent al
règim jurídic dels usuaris d’estades turístiques, la mateixa
qualificació com a habitatges turístics d’aquells en els quals es
produeix una cessió temporal de l’ús de la totalitat de
l’habitatge amb determinada tipologia, etc. L’altre fonament
competencial es troba en l’article 30.27 de l’Estatut
d’autonomia, que determina com a competència exclusiva de
la Comunitat Autònoma el desenvolupament del dret civil
propi, sempre que no entri en determinades competències que
es reserven a l’Estat. En aquest sentit, al marge de la regulació
civil continguda en la regulació turística, s’ha d’esmentar
l’existència de dret civil propi de les Illes Balears relatiu a la
propietat i altres drets reals.
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Cal observar també que aquesta norma no conté encara cap
modificació relativa als articles suspesos per la disposició
addicional única del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de
mesures urgents en matèria urbanística, que es farà en una llei
posterior que també modificarà la Llei 8/2012, per la qual cosa
els articles indicats continuen suspesos.
III
Per tot el que s’ha exposat fins ara, pel que fa al
compliment dels principis determinats en l’article 129 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, es constata que la
norma compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que
la regulació de la comercialització d’estades turístiques a
habitatges residencials en general, i dels sotmesos al règim de
propietat horitzontal en particular, és una qüestió ineludible,
d’innegables conseqüències per a la societat, que ha tengut en
compte els múltiples aspectes i interessos afectats. Així mateix,
compleix el principi de proporcionalitat, atès que conté la
regulació imprescindible i no hi ha mesures menys restrictives
per fer encaixar tots els aspectes i interessos afectats, tant
generals com particulars.

S’ha d’esmentar, així mateix, que aquesta modificació
afecta també les sancions als habitatges d’ús residencial objecte
de comercialització turística que no hagin presentat la
declaració responsable per dur-la a terme, i això en atenció als
grans perjudicis ja detectats que fa aquest tipus d’oferta il·legal
a la població en general de les Illes Balears, atès que provoca
manca d’oferta d’immobles destinats a satisfer les necessitats
permanents d’habitatge, la qual cosa és especialment sensible
en determinats nuclis de l’arxipèlag; un encariment de preus,
tant de lloguer com de venda; frau fiscal, i alteracions de
l’ordre públic i la convivència. Les sancions imposades fins
ara, si bé ja podien entrar en el rang que aquesta norma
disposa, en la pràctica no eren imposades per les diferents
administracions competents, sinó que s’optava per aplicar-ne
el rang més baix, la qual cosa s’ha demostrat que no és una eina
adequada per combatre una problemàtica tan perjudicial. Per
tant, aquesta modificació pretén que les sancions a l’oferta
il·legal s’apliquin en el seu tram més alt i que es doni a les
administracions, en tots els casos, un marge suficientment
ampli de valoració i aplicació en el cas concret. Això, sense
oblidar l’aplicabilitat del ja vigent article 106 en els casos que
puguin constituir infracció molt greu.

Pel que fa al principi de seguretat jurídica, també s’ha
acreditat la coherència d’aquesta norma amb la resta de
l’ordenament jurídic: autonòmic, estatal i europeu, i es fixa un
marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa,
que en possibilita el coneixement i la comprensió.

Aquesta norma també canvia el còmput de places als hotels
de ciutat, a fi d’equiparar-lo al de la resta d’establiments
hotelers.

Pel que fa a l’aspecte formal, aquesta norma s’estructura en
un article, una disposició addicional, dues disposicions
transitòries, una de derogatòria i una de final.

Aquesta Llei també incorpora una disposició transitòria
destinada al fet que, atesa l’anul·lació d’excepcions a la
necessitat d’adquisició de places i del compliment de ràtio
turística, i als canvis respecte del còmput de places per hotels
de ciutat, es considera que els projectes ja presentats en forma
a l’Administració urbanística o que ja hagin obtingut la
llicència d’obra i, per tant, s’hagin elaborat i aprovat sota
determinades condicions, no se n’han de veure ara afectats.
Tampoc no se n’han de veure afectats els que hagin sol·licitat
en forma l’informe preceptiu i vinculant a l’Administració
turística a què fa referència la disposició addicional quarta de
la Llei 8/2012.

Article únic
Modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears

Pel que fa al principi de transparència, s’ha seguit el tràmit
d’audiència perquè les persones destinatàries potencials tenguin
una participació efectiva en l’elaboració de la norma i s’han
reflectit en aquesta exposició de motius els objectius perseguits.
També s’han complit els termes de l’article 7 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i així, entre d’altres, s’ha
publicat la Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu i s’ha
publicat l’Avantprojecte de llei.
S’han evitat, així mateix, càrregues administratives
innecessàries per garantir el principi d’eficiència i s’han tengut
en compte les despeses o els ingressos públics presents o futurs.
També s’ha quantificat, valorat i acreditat que no alteraran el
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, als quals se supedita.

1. Es modifiquen els punts 3 i 5 de l’article 5, que passen a
tenir la redacció següent:
"3. Els plans d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) i, si
escau, els plans territorials insulars (PTI) poden establir la
densitat global màxima de població, delimitar zones i
àmbits turístics i de protecció, i fixar-ne la grandària i les
característiques, així com establir paràmetres mínims de
superfície, volumetria, edificabilitat i equipaments. També
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poden delimitar les zones turístiques saturades o madures,
d’acord amb els criteris establerts en aquesta Llei. I així
mateix, poden assenyalar les excepcions que per la ubicació
o les característiques especials així ho aconsellin.
Igualment, poden determinar aquests paràmetres
respecte de les zones residencials confrontants amb les
turístiques.
Així mateix, els PIAT han d’analitzar, respecte a
cadascuna de les zones, la incidència de les figures
previstes en l’article 37 i en el capítol IV del títol III de la
present Llei.
Els PIAT i, si escau, els PTI poden determinar també el
límit màxim per illa de places turístiques a allotjaments
turístics i el límit màxim de places a habitatges residencials
susceptibles de ser comercialitzades turísticament, en funció
dels recursos insulars existents, les infraestructures, les
densitats de població i altres paràmetres rellevants del seu
àmbit. En aquest supòsit, les borses de places s’han
d’adaptar a aquesta xifra.
Fins que no es determini aquesta xifra o si no es
considera necessari determinar-la, el sostre màxim de
places per illa ha de ser el determinat per les existents
legalment més les que integrin les borses gestionades pels
organismes gestors de places turístiques o les
administracions turístiques insulars, amb les especificacions
previstes en l’article 89 per a l’illa de Menorca.
Els PIAT i, si escau, els PTI poden determinar
l’existència de dues borses de places: una relativa a
allotjaments turístics i l’altra relativa a estades turístiques a
habitatges residencials. Des d’aquest moment les borses que
hi ha s’han de distribuir en el sentit indicat."
"5. Els hotels de ciutat, els establiments de turisme
d’interior i les hostatgeries estan exonerats de l’aplicació de
la ràtio turística a què es refereix el paràgraf anterior.
També ho estan els albergs i refugis turístics, si el
desenvolupament reglamentari habilita la possibilitat
d’obertura d’aquests."
2. Es modifica la lletra a) de l’article 16, que passa a tenir la
redacció següent:
"a) Respectar les normes d’ús i de règim interior dels
establiments turístics i les regles particulars dels llocs
objecte de visita i de les activitats turístiques; així mateix,
han de respectar les normes bàsiques de convivència i, pel
que fa als habitatges objecte de comercialització turística,
també els detalls de la convivència i l’adequada utilització
dels serveis i coses comunes, i espais en copropietat
determinats en les normes de règim interior de les
comunitats de propietaris dels edificis sotmesos al règim de
propietat horitzontal."
3. S’introdueix una nova lletra en l’article 19, amb la redacció
següent:
"m) Vetlar perquè les persones allotjades, tant si és a
establiments d’allotjament com a habitatges objecte de

comercialització turística, n’estiguin informades per escrit
i respectin les normes bàsiques de convivència.
I així mateix, n’estiguin informades per escrit i respectin
els detalls i l’adequada utilització dels serveis i coses
comunes determinats en les normes de règim interior de la
comunitat de propietaris en casos d’habitatges sotmesos a
propietat horitzontal, de manera que no es produeixin
perjudicis o molèsties a la resta de persones allotjades o al
veïnat. En aquest darrer cas les persones allotjades han de
signar la recepció d’aquesta informació. També en el cas de
la comercialització turística d’estades a habitatges, s’ha
d’informar a l’inici de l’estada del número d’inscripció
turística de l’habitatge."
4. Es modifica el punt 6 de l’article 23, que passa a tenir la
redacció següent:
"6. La presentació de la declaració responsable d’inici
d’activitat ha de tenir com a efecte immediat la inscripció
en el corresponent registre insular d’empreses, activitats i
establiments turístics. Les administracions turístiques han
de comunicar les inscripcions a les administracions
tributàries, ajuntaments i Registre de la Propietat. En aquest
darrer cas si la tipologia de l’activitat turística ho justifica."
5. Es modifica l’article 28, que passa a tenir la redacció
següent:
"Article 28
Activitat clandestina, oferta il·legal i canal d’oferta turística
1. La publicitat per qualsevol mitjà de difusió o la
realització efectiva d’una activitat turística sense haver
presentat la declaració responsable d’inici d’activitat tenen
la consideració d’oferta il·legal o activitat clandestina i
impliquen la incoació de l’expedient sancionador
corresponent amb subjecció al que disposa aquesta Llei.
2. Es prohibeix la utilització de denominacions de qualsevol
activitat turística que puguin induir a error sobre la
classificació, les categories o les característiques de
l’activitat.
Es prohibeix que els allotjaments que no hagin presentat
la declaració responsable d’inici d’activitat turística
(DRIAT) o que l’hagin presentat sense complir els
requeriments normatius utilitzin les denominacions de
vacances, turística o similars.
3. Pel que fa a la comercialització d’estades turístiques a
habitatges, es consideren oferta il·legal i activitat
clandestina, respectivament, i sense perjudici de la infracció
que implica la resta d’incompliments normatius:
a) La publicitat d’habitatges que comercialitzin estades
turístiques que no hagin presentat la DRIAT a
l’Administració turística. És responsable d’aquesta oferta
il·legal, tant la persona titular del mitjà a través del qual es
duu a terme la publicitat, en suport de paper, pàgina web o
qualsevol altre, en els termes de la Llei 34/2002, d’11 de
juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic, com la persona responsable d’inserir-hi la
publicitat.
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Tota la publicitat d’aquests habitatges ha d’incorporar
el número d’inscripció turística de l’habitatge.
b) La comercialització d’estades turístiques a habitatges
que no hagin presentat la DRIAT a l’Administració
turística.
4. L’activitat clandestina, l’oferta il·legal, l’intrusisme i la
competència deslleial han de ser objecte de control,
seguiment i pla d’acció, i s’hi ha d’aplicar l’article 9
d’aquesta Llei, sense perjudici de la supervisió de la resta
de requeriments normatius.
5. S’entén per canal d’oferta turística, pel que fa a la
comercialització d’estades turístiques regulades en aquesta
Llei, tot sistema mitjançant el qual les persones físiques o
jurídiques, directament o a través de tercers, comercialitzen,
publiciten o faciliten, mitjançant enllaç o allotjament de
continguts, la reserva d’estades turístiques a habitatges, bé
sigui per terminis de dies o setmanes amb el límit establert
en l’article 50 d’aquesta Llei, bé sigui amb prestació
d’alguns dels serveis prevists en l’article 51. "
6. Es modifica l’article 49, que passa a tenir la redacció
següent:
"Article 49
Concepte
Són empreses comercialitzadores d’estades turístiques
a habitatges les persones físiques o jurídiques que
comercialitzen turísticament la totalitat d’un habitatge
residencial, per períodes de curta durada, en condicions
d’ús immediat i amb finalitat lucrativa, comercialització que
es pot alternar amb l’ús pròpiament d’habitatge que els
caracteritza."
7. Es modifica l’article 50, que passa a tenir la redacció
següent:
"Article 50
Requisits per a la comercialització
1. Es poden comercialitzar estades turístiques de curta
durada a habitatges d’ús residencial sempre que dugui a
terme aquesta comercialització la persona propietària o es
faci per mitjà d’operadors o qualsevol dels canals de
comercialització turística, en els termes d’aquesta Llei i en
els del desenvolupament reglamentari.
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consells insulars o l’Ajuntament de Palma, determinades de
conformitat amb el que disposa l’article 75 d’aquesta Llei.
En aquest sentit, la persona o entitat comercialitzadora
de l’habitatge ha d’estar en possessió d’un certificat
municipal acreditatiu de la situació esmentada. Si
l’habitatge està situat a una zona apta, els ajuntaments han
d’emetre aquest certificat en el termini màxim de trenta dies
hàbils des de la sol·licitud en forma, la qual ha de contenir
les dades suficients que permetin una identificació clara de
l’habitatge i de la ubicació d’aquest.
En tots els casos, la presentació de la DRIAT que es
refereixi a estades turístiques dutes a terme a habitatges
residencials sotmesos al règim de propietat horitzontal
habilita per a l’exercici de l’activitat per un termini de cinc
anys des de la presentació a l’Administració turística. Passat
aquest termini, es pot continuar amb la comercialització
turística només si es continuen complint tots els requisits
determinats legalment o reglamentàriament, inclòs que la
zona continuï essent apta, per períodes prorrogables de cinc
anys, amb els condicionants que s’estableixen en el paràgraf
següent.
Durant el mes anterior a la finalització de cada període
de cinc anys, si l’habitatge continua complint tots els
requeriments determinats legalment o reglamentàriament,
la persona propietària de l’habitatge, o la persona
comercialitzadora, amb el permís exprés d’aquesta, pot
presentar a l’Administració turística una comunicació
relativa al fet que es prorroga el termini de comercialització
per cinc anys, que continua complint els requeriments
normatius i que té el certificat de l’òrgan gestor de places o
de l’Administració turística que acredita que pot disposar
de manera temporal de les places per cinc anys més. En cas
que es compleixin els cinc anys i no s’hagi produït aquesta
comunicació o que l’habitatge ja no compleixi els
requeriments normatius establerts en aquell moment,
inclosos els urbanístics, ha de cessar l’activitat de
comercialització d’estades turístiques, l’habitatge ha de
passar a situació de baixa definitiva i les places han de
retornar de manera automàtica als organismes gestors de
places o a l’Administració turística.
4. No es poden comercialitzar estades turístiques a cap
habitatge respecte al qual s’imposi sanció ferma per
infracció greu o molt greu de la legalitat urbanística, mentre
no es restitueixi aquesta legalitat.

2. Només es pot dur a terme l’activitat de comercialització
d’estades turístiques a habitatges si es fa a habitatges
residencials que tenguin la cèdula d’habitabilitat en vigor o
el títol d’habitabilitat anàleg expedit a aquest efecte per
l’Administració insular competent. Estan exclosos
d’aquesta exigència els habitatges respecte dels quals la
normativa mateixa va excepcionar d’aquesta necessitat.

5. Els habitatges residencials objecte de comercialització
turística han d’acreditar-ne la sostenibilitat mitjançant
l’obtenció, prèvia a la comercialització, del certificat
energètic, amb les qualificacions mínimes següents:
- Qualificació F, per a edificacions anteriors al 31/12/2007.
- Qualificació D, per a edificacions posteriors al
01/01/2008.

3. Només es poden presentar noves declaracions
responsables d’inici d’activitat de comercialització
d’estades turístiques a habitatges i, per tant, dur a terme una
nova comercialització turística, si aquestes declaracions es
refereixen a habitatges d’ús residencial que estiguin ubicats
a les zones declarades aptes de manera expressa pels

Reglamentàriament es pot determinar l’exigència d’una
qualificació energètica superior.
Aquest requisit no s’ha d’exigir als habitatges respecte
als quals la normativa de patrimoni o altra ho impossibiliti,
cas en què s’ha d’obtenir la màxima que al respecte
possibiliti la normativa.
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6. Els habitatges objecte de comercialització turística que
presentin declaració responsable han d’estar dotats de
comptadors individuals d’aigua donats d’alta amb
l’empresa subministradora, quan rebin aquest servei a partir
d’una xarxa pública d’abastiment. Així mateix han d’estar
dotats de comptadors individuals pel que fa a altres
subministraments energètics vinculats a l’habitatge, com ara
electricitat o gas.
Així mateix, han de complir la normativa de
sostenibilitat i accessibilitat aplicable als habitatges, de
conformitat amb el que disposi la normativa específica i
respectant la normativa relativa a patrimoni.
7. No es poden presentar declaracions responsables per
comercialitzar turísticament habitatges sotmesos al règim de
propietat horitzontal si ho impedeixen el títol constitutiu o
els estatuts de la comunitat de propietaris, en el sentit que
determinin la no possibilitat d’ús dels immobles per a
finalitats diferents a les d’habitatge. Per a ús diferent del
d’habitatge s’ha d’entendre tot ús que permetria una
utilització diferent a la de satisfer la necessitat permanent
d’habitatge. Per les modificacions d’aquestes previsions
s’haurà d’estar al règim determinat en l’article 17.6 de la
Llei 49/1960.
Si el títol constitutiu o els estatuts no impedeixen la
comercialització turística dels habitatges en els termes
exposats en el paràgraf anterior, o aquests no existeixen, és
necessari, per dur a terme la comercialització turística, i
només a aquests efectes, un acord de la junta de propietaris
en el qual la majoria de persones propietàries, que alhora
constitueixen la majoria de quotes de propietat, acceptin
expressament la possibilitat de comercialització turística
dels habitatges, acord que la majoria mateixa pot modificar.
En aquest supòsit, resulta d’aplicació el règim determinat en
l’article 17.7 de la Llei 49/1960. Aquest acord s’ha
d’inscriure en el Registre de la Propietat, per tal d’informar
terceres possibles persones adquirents d’habitatges.
Aquest acord no és necessari si el títol constitutiu o els
estatuts ja admeten expressament la possibilitat de
comercialització turística dels habitatges. Per a la
modificació d’aquestes previsions s’haurà d’estar al règim
determinat en l’article 17.6 de la Llei 49/1960.
En tots els casos, en el moment de canvis en els estatuts
o acords de la junta de propietaris que impedeixin la
comercialització turística, aquesta ha de cessar i s’ha de
comunicar a l’Administració.
8. No es pot comercialitzar turísticament cap tipus
d’habitatge residencial sotmès o que hagi estat sotmès al
règim de protecció oficial o a preu taxat.
9. S’han d’oferir els serveis turístics continguts en l’article
51, així com complir la resta de requisits determinats per
aquesta Llei i la normativa de desenvolupament.
10. La persona comercialitzadora ha de complir tots els
requeriments normatius que exigeixi l’activitat, entre
d’altres: els requeriments que puguin ser exigibles per
exercir l’activitat empresarial; els de la legislació laboral, si

té personal contractat, i els requeriments de caràcter
tributari continguts en la normativa específica. Així mateix,
ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
11. La persona comercialitzadora d’estades turístiques ha
de trametre a la Direcció General de Policia la informació
relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgin, de
conformitat amb la normativa de seguretat ciutadana.
12. Les persones usuàries allotjades han de complir els usos
de convivència i d’ordre públic, així com, en els casos de
propietat horitzontal, les normes de règim interior de la
comunitat de propietaris on l’habitatge està ubicat. En cas
d’alteracions greus de la convivència o d’infracció greu de
les normes de règim interior de les comunitats, la persona
comercialitzadora de l’habitatge ha de requerir que
l’abandonament d’aquest pel client es faci en un termini
màxim de vint-i-quatre hores.
13. Les estades que es comercialitzin turísticament han de
consistir en la cessió temporal del dret de gaudi de la
totalitat de l’habitatge per períodes de curta durada, entesos
com a estades per dies o setmanes, sense que una estada
pugui ser superior a un mes.
14. Es presumeix que hi ha comercialització d’estades
turístiques si es comercialitzen en condicions d’ús
immediat, per períodes de curta durada i no es pot acreditar
que la finalitat de la comercialització és diferent a la
turística.
15. No es permet la formalització de contractes per a
habitacions o fer coincidir en el mateix habitatge persones
usuàries que hagin formalitzat contractes diferents.
16. Les empreses comercialitzadores d’estades turístiques
a habitatges residencials han de subscriure una pòlissa
d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil pels
danys corporals o materials que puguin patir les persones
usuàries dels habitatges durant les estades en aquests i, així
mateix, en el cas d’habitatges sotmesos al règim de
propietat horitzontal, que cobreixi els danys que
eventualment puguin ocasionar les persones usuàries a la
comunitat de propietaris.
17. Els habitatges residencials respecte dels quals es
presenti la declaració responsable per tal d’iniciar l’activitat
de comercialització d’estades turístiques han de tenir una
antiguitat mínima de cinc anys, acreditable mitjançant la
declaració d’obra nova o la llicència de primera ocupació,
o mitjançant un certificat municipal emès a aquest efecte.
Durant aquest període l’ús de l’habitatge ha d’haver estat
residencial privat.
18. No es permet l’inici de noves activitats de
comercialització turística a habitatges residencials situats en
sòl rústic protegit.
No obstant això, els PIAT o els PTI de cada illa poden,
de manera motivada, establir altres previsions pel que fa al
cas.
19. Els habitatges en els quals estigui permesa la
comercialització d’estades turístiques i estiguin ubicats a les
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àrees de prevenció de riscs d’incendis, també han de
prendre les mesures previstes en el punt 1 a de les normes
específiques de l’annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
directrius d’ordenació territorial i mesures tributàries.
20. Reglamentàriament s’han de desenvolupar els requisits,
les condicions, els límits i el contingut de l’activitat de
comercialització d’estades turístiques a habitatges d’ús
residencial."
8. Es modifica l’article 51, que passa a tenir la redacció
següent:
"Article 51
Serveis turístics
1. La persona comercialitzadora d’estades turístiques a
habitatges d’ús residencial ha de garantir, amb l’objecte de
facilitar l’estada, la prestació directa o indirecta dels serveis
turístics següents:
a) Neteja periòdica de l’habitatge, abans de l’entrada de
nous clients o durant l’estada d’aquests.
b) Subministrament de roba de llit, llenceria, parament
de la casa en general i reposició d’aquests.
c) Manteniment de les instal·lacions.
d) Qualsevol altre que es pugui determinar
reglamentàriament.
En cas de contractar-se personal per dur a terme els
serveis esmentats, s’han de complir les normes laborals, de
seguretat social i de prevenció de riscs laborals aplicables
als treballadors, així com el conveni col·lectiu que sigui
d’aplicació.
2. A més de les obligacions imposades en l’article 19 de la
present Llei a totes les empreses turístiques, la persona o
entitat comercialitzadora d’estades turístiques a habitatges
d’ús residencial ha de possibilitar l’assistència telefònica al
turista o usuari durant les vint-i-quatre hores. Aquest
número i servei també ha d’estar a disposició de la
comunitat de propietaris a fi de poder comunicar
incidències greus que es puguin produir i que l’afectin."
9. Es modifica l’article 52, que passa a tenir la redacció
següent:
"Article 52
Capacitat, equipament mínim i presentació de la DRIAT
1. Els habitatges d’ús residencial poden comercialitzar
estades turístiques pel nombre màxim de places que permeti
la cèdula d’habitabilitat o el títol d’habitabilitat anàleg
esmentat en l’article 50.
2. En defensa de les persones consumidores i usuàries, els
habitatges han de tenir l’equipament mínim que es
determini reglamentàriament i sempre han de disposar
almenys d’una cambra de bany per cada quatre places. En
els casos de places que excedeixin el nombre de quatre o de
múltiples de quatre ja s’exigeix una nova cambra de bany.
3. No es poden comercialitzar estades turístiques a
habitatges que no compleixin tot el que determinen aquesta
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Llei i la normativa de desenvolupament, així com la
normativa urbanística en els termes d’aquesta Llei i que no
hagin presentat la DRIAT a l’Administració competent."
10.
Es modifica l’article 75, que passa a tenir la redacció
següent:
"Article 75
Ordenació territorial dels recursos turístics
1. L’ordenació territorial dels recursos turístics de cada una
de les illes s’ha de fer segons el que disposa aquesta Llei,
d’acord amb els instruments de planejament i la resta de
normes d’ordenació del territori aplicables.
2. Als efectes d’aquesta Llei, té la consideració de zona
apta per a la comercialització d’estades turístiques a
habitatges d’ús residencial aquella en què, justificadament
i amb les mesures correctores que es puguin establir, es
consideri que aquesta utilització extraordinària dels
habitatges residencials resulta compatible amb l’ús ordinari
d’habitatge que els caracteritza.
3. Cada consell insular ha de declarar i delimitar mitjançant
acord del ple les zones aptes per a la comercialització
d’estades turístiques a habitatges d’ús residencial, que pot
diferenciar per tipologies edificatòries. Aquest acord s’ha
d’emetre en el termini màxim de vuit mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Aquest procediment
determinacions següents:

s’ha

de

sotmetre

a

les

a) Prèviament a la declaració, cal sotmetre la proposta
redactada pel Consell a tràmit d’informació pública per un
termini no inferior a trenta dies hàbils per tal que s’hi
puguin fer al·legacions.
b) S’ha de sol·licitar l’informe als ajuntaments, que
l’han d’emetre en el termini màxim d’un mes, en el qual
poden proposar alternatives raonades. Així mateix, poden
manifestar la no admissió de comercialització d’estades
turístiques a habitatges en tot o en part del seu terme
municipal, sigui respecte a totes les tipologies edificatòries
o a algunes, aspecte que ha de ser vinculant. En el cas que
algun ajuntament no emeti l’informe en el termini esmentat,
el consell insular pot prendre les determinacions
urbanístiques que consideri respecte de la comercialització
turística d’habitatges al municipi i, si escau, respecte de la
zonificació.
Els consells insulars es poden separar dels criteris
continguts en els informes per causes justificades relatives
al control de legalitat i a l’ordenació urbanística i territorial
de caire supramunicipal o insular, en la qual s’inclouen
aspectes relatius a infraestructures, a equipaments, a serveis
i, en general, a activitats d’explotació de recursos en l’àmbit
de l’ordenació turística insular.
c) També s’ha d’elaborar, en cas que es prevegin efectes
significatius sobre el medi ambient, un informe anàlisi
d’aquests efectes, que s’ha de sotmetre a informació pública
i a consulta de les administracions afectades, i sol·licitar
una declaració ambiental estratègica a la Comissió Balear
de Medi Ambient, abans de l’aprovació definitiva, que ha
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d’emetre en el termini màxim d’un mes. Aquesta declaració
no és impugnable.
Pel que fa al municipi de Palma, la delimitació de les
zones aptes a què es refereix aquest punt, l’ha de dur a
terme el Ple de l’Ajuntament, amb els mateixos
requeriments procedimentals esmentats abans: proposta de
l’Ajuntament, amb la sol·licitud de l’informe al Consell
Insular de Mallorca, que l’ha d’emetre en el termini màxim
d’un mes i en el qual es pot oposar per les mateixes causes
exposades en el segon paràgraf de la lletra b anterior. En el
cas de no emetre l’informe, s’ha de considerar acceptada la
proposta de l’Ajuntament.
Si els consells insulars o l’Ajuntament de Palma no duen
a terme aquesta declaració en el termini màxim esmentat,
no es poden presentar declaracions responsables per
comercialitzar estades turístiques a habitatges residencials
fins que no s’adopti l’acord.
Aquestes delimitacions es poden modificar mitjançant
el mateix procediment.
4. Reglamentàriament es poden establir condicions
urbanístiques específiques per a l’exercici d’aquesta
activitat a cada una de les zones aptes declarades, així com
criteris de sostenibilitat per a la incorporació en els
planejaments territorials o urbanístics.
5. En tots els casos i al marge de la zonificació preceptiva
per poder dur a terme la comercialització turística d’estades
a habitatges d’ús residencial, els instruments d’ordenació
territorial, urbanística o ambiental poden imposar altres
condicions."
11.
Es modifica la denominació del capítol IV del títol IV,
que passa a tenir la redacció següent:

2. L’Administració turística competent també pot disposar
d’ofici les baixes temporals o definitives, després de la
instrucció de l’expedient corresponent i la notificació de la
resolució a la persona titular de la propietat i de
l’explotació, segons el cas, en els termes i les condicions
prevists en la present Llei i reglamentàriament.
Pel que fa als habitatges objecte de comercialització
turística, l’Administració turística també pot acordar-ne la
baixa definitiva si hi ha un cessament de la comercialització
turística durant tres anys consecutius.
3. Pel que fa als habitatges objecte de comercialització
turística sotmesos al règim de propietat horitzontal, la baixa
definitiva es produeix de manera automàtica una vegada
que es compleixen cinc anys des de la presentació de la
DRIAT, si no es comunica la pròrroga en les condicions
esmentades en aquesta Llei."
13.
Es modifica l’article 87, que passa a tenir la redacció
següent:
"Article 87
Baixa definitiva
1. La baixa definitiva d’un establiment d’allotjament turístic
o d’un habitatge objecte de comercialització turística ha de
comprendre la de l’autorització turística sectorial atorgada
en el seu moment o la pèrdua d’efectes de la declaració
responsable d’inici d’activitat turística o comunicació
prèvia presentada, així com la de la totalitat de les places de
l’establiment o l’habitatge. No obstant això, es poden donar
de baixa definitiva un nombre determinat de places
turístiques en el supòsit de reformes de l’establiment o
l’habitatge, les quals no han de computar a l’efecte de
l’intercanvi previst en l’apartat 1 de l’article següent.

"Capítol IV
Baixes dels establiments d’allotjament turístic i dels
habitatges objecte de comercialització turística"

2. En tots els casos, la baixa definitiva implica la revocació
de les autoritzacions turístiques de l’establiment o habitatge
o la pèrdua d’efectes de la declaració responsable i la
cancel·lació de la inscripció en els registres turístics."

12.
Es modifica l’article 85, que passa a tenir la redacció
següent:

14.
Es modifica la denominació de la secció 2a del capítol
IV del títol IV, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 85
Baixes dels establiments d’allotjament turístic i dels
habitatges objecte de comercialització turística

"Secció 2a
Baixa definitiva com a requisit per a l’inici d’una activitat
turística referida a establiment d’allotjament turístic o
habitatge residencial objecte de comercialització turística i
per a l’ampliació de places"

1. Les persones propietàries dels establiments d’allotjament
turístic o les persones explotadores amb el consentiment
exprés de les persones propietàries han de comunicar la
baixa temporal o definitiva de l’activitat a l’Administració
competent, que l’ha d’inscriure en el corresponent registre
insular d’empreses, activitats i establiments turístics.
Les persones propietàries dels habitatges objecte de
comercialització turística o les persones comercialitzadores
amb el consentiment exprés de les persones propietàries han
de comunicar la baixa definitiva de l’activitat a
l’Administració turística competent, que l’ha d’inscriure en
el registre corresponent. El règim de baixa temporal no
s’aplica als habitatges objecte de comercialització turística.

15.
Es modifiquen els punts 1 i 2 de l’article 88, que passen
a tenir la redacció següent:
"1. L’eficàcia d’una declaració responsable d’inici
d’activitat turística o de la comunicació prèvia d’ampliació,
referida a un establiment d’allotjament turístic o a un
habitatge residencial que es comercialitzi turísticament, i la
inscripció en el registre insular d’empreses, activitats i
establiments turístics corresponent, així com l’ampliació de
places i la inscripció d’aquestes, estan condicionades a
aportar el mateix nombre de places, obtingudes d’altres
allotjaments turístics o d’altres habitatges objecte de
comercialització turística, que es donin de baixa definitiva
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i que les haguessin adquirit en el seu moment de manera
onerosa, la qual cosa s’ha d’acreditar per qualsevol mitjà
admissible en dret, o bé obtingudes de les borses de places
gestionades pels organismes gestors o les administracions
turístiques, en la mesura de la disponibilitat. Les places
turístiques queden vinculades a l’immoble fins a la baixa
definitiva.
És requisit imprescindible per a l’eficàcia de les
declaracions responsables d’inici d’activitats turístiques i la
posterior inscripció que les places esmentades en el
paràgraf anterior provinguin de la mateixa illa.
En cap cas no es poden emprar places adquirides de les
borses de places amb destinació a allotjaments turístics per
habitatges objecte d’estades turístiques, i viceversa.
2. Al marge de les consideracions generals contingudes en
el punt anterior, pel que fa a la comercialització d’estades
turístiques a habitatges sotmesos al règim de propietat
horitzontal, les places necessàries han de ser adquirides als
organismes gestors de places o a l’Administració turística
de cada illa, en la mesura de la disponibilitat i de manera
provisional per un termini de cinc anys prorrogables en els
termes establerts en aquesta Llei."
16.
Es modifica el punt 7 de l’article 88, que passa a tenir la
redacció següent:
"7. El còmput del nombre de places per a nous establiments
d’allotjament i per a les ampliacions dels existents, així com
per als habitatges objecte de comercialització turística, s’ha
de fer de la manera següent:
a) Per als apartaments turístics, dues places per estudi
projectat i tres places per apartament d’un dormitori, a més
de dues places més per cada dormitori que es projecti.
b) Per als hotels i hotels apartament, dues places per
habitació. Es pot computar fins al 10 % del total de les
habitacions de què es disposi com a individuals. Les unitats
d’allotjament amb sala d’estar s’han de computar com a
dues places per cada bany de què disposin.
No computen als efectes d’aquest article i als efectes del
còmput global dels allotjaments turístics els llits supletoris
destinats a menors de dotze anys.
c) Per als habitatges objecte de comercialització
turística, cal atenir-se al còmput que determini la cèdula
d’habitabilitat, en aplicació del Decret 145/1997, de 21 de
novembre, pel qual es regulen les condicions d’amidament,
higiene i instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat
d’habitatges així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat.
Aquests habitatges no poden disposar de llits supletoris.
A les illes on els consells insulars admetin el títol
d’habitabilitat específic i anàleg esmentat en l’article 50, cal
atenir-se al còmput que determini aquest."
17.
Es modifica l’article 89, que passa a tenir la redacció
següent:
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"Article 89
Excepció a la disposició general
Mentre el PIAT o, si escau, el PTI de l’illa de Menorca
no determinin el sostre màxim de places, els habitatges
objecte de comercialització d’estades turístiques, els
establiments d’allotjament de turisme rural, els de turisme
d’interior i els establiments d’allotjament ubicats a les
zones turístiques de l’illa que es determinen en les normes
d’ordenació territorial corresponents han de continuar
exclosos del que disposa l’article 88, relatiu a la baixa
definitiva com a requisit per a l’inici d’una activitat
turística."
18.
Es modifica l’article 91, que passa a tenir la redacció
següent:
"Article 91
Gestió de les places donades de baixa definitiva
1. A cada un dels quatre àmbits insulars (Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera) es pot crear un organisme
amb participació de l’Administració turística competent, del
sector empresarial d’allotjaments turístics i de
comercialització d’estades turístiques, i dels agents socials
més representatius, que ha de gestionar respecte de cada
illa: les places turístiques corresponents a allotjaments
turístics i les places corresponents a estades turístiques
dutes a terme a habitatges d’ús residencial.
A l’illa de Mallorca hi ha de participar també el Consell
Insular de Mallorca.
2. Les administracions competents en matèria d’ordenació
turística de cada illa han de posar a disposició de
l’organisme gestor, amb caràcter gratuït i de manera
periòdica:
a) Les places corresponents a establiments o habitatges
residencials objecte de comercialització turística donats de
baixa definitiva per les persones titulars voluntàriament i no
transmeses a un tercer, de conformitat amb la disposició
addicional catorzena.
b) Les places corresponents a establiments turístics o
habitatges residencials objecte de comercialització turística
donats de baixa definitiva d’ofici per l’Administració
competent.
c) Les places corresponents a establiments turístics o a
habitatges objecte de comercialització turística donats de
baixa definitiva i no utilitzades en la totalitat per les
persones interessades que presentin la declaració
responsable d’inici d’activitat turística corresponent a un
establiment d’allotjament turístic o a un habitatge objecte
de comercialització turística.
d) Les places adquirides a particulars, si les
administracions turístiques o els organismes gestors
decideixen adquirir-les exercint el dret de tempteig o
retracte, de conformitat amb la disposició addicional
catorzena.
No s’han d’entendre compreses en els apartats anteriors,
i per tant no s’han d’integrar en les borses de places, les
corresponents a allotjaments turístics o habitatges
comercialitzats turísticament que, a l’empara del Decret
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9/1998, de 23 de gener, d’aprovació de mesures transitòries
relatives al procediment d’autorització prèvia i d’obertura
de construccions, obres i instal·lacions d’empreses i
activitats turístiques; a l’empara de la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística de las Illes Balears, o a l’empara de
la Llei 8/2012, no hagin hagut d’aportar places en el
moment de l’obertura.
3. La persona interessada a presentar la declaració
responsable d’inici o d’ampliació d’un establiment
d’allotjament turístic o d’un habitatge residencial objecte de
comercialització turística pot obtenir les places
d’allotjaments turístics o habitatges d’ús residencial
comercialitzats turísticament de l’illa que es donin de baixa
definitiva i les hagin adquirit de manera onerosa, o d’aquest
organisme, en la mesura en què no les hagi exhaurit, la qual
cosa s’ha d’acreditar mitjançant un certificat expedit a
aquest efecte. Si no s’ha creat l’organisme, les pot adquirir
de l’Administració turística insular, per a la qual cosa s’han
d’aplicar en general les disposicions contingudes en aquest
article.
4. En cas que l’organisme gestor exigeixi una
contraprestació econòmica per les places, el preu d’aquestes
ha de ser determinat pel mateix organisme o per
l’Administració turística en consideració a criteris objectius
de valoració i se li ha de donar publicitat.
En tots els casos, el preu de les places corresponents als
habitatges d’ús residencial objecte de comercialització
d’estades turístiques pot ser diferent del de les places
turístiques corresponents a allotjaments turístics. Així
mateix, respecte dels primers, s’ha de diferenciar també
entre les places objecte de transmissió permanent i les
places objecte de transmissió provisional per als habitatges
subjectes al règim de propietat horitzontal.
5. Reglamentàriament s’han d’establir el procediment, les
condicions i els requisits de desenvolupament del que
disposa aquest article."
19.
S’introdueix un nou apartat en l’article 103, que passa
a tenir la redacció següent:
4. Pel que fa a la comercialització d’estades turístiques a
habitatges, són responsables de les infraccions les persones
propietàries de l’immoble juntament amb les persones o entitats
comercialitzadores, llevat de prova en contrari.
20.
Es modifica la lletra g) de l’article 105, que passa a tenir
la redacció següent:

"x) La realització d’activitats a dependències dels
establiments turístics o a habitatges residencials objecte de
comercialització turística que infringeixin la normativa
turística."
22.
S’introdueix una nova lletra en l’article 105, amb la
redacció següent:
"ac) No adoptar les mesures adequades per tal que els
seus clients no duguin a terme comportaments greus
contraris a les normes de règim intern en els establiments
turístics o a les bàsiques de la convivència o al que fixin els
estatuts de la comunitat de propietaris als habitatges
subjectes al règim de propietat horitzontal, si aquests
comportaments produeixen molèsties o perjudicis greus a
la resta de clients o al veïnat."
23.
Es modifica el punt 2 de l’article 109, que passa a tenir
la redacció següent:
"2. Les infraccions qualificades com a greus han de ser
sancionades amb multa de 4.001 a 40.000 euros.
No obstant això, la infracció prevista en la lletra g de
l’article 105 s’ha de sancionar amb multa d’entre 20.001
euros i 40.000 euros, si la infracció es refereix a la no
presentació de declaració responsable respecte de la
comercialització d’estades turístiques a habitatges d’ús
residencial.
Com a sanció accessòria es pot imposar la suspensió
temporal de l’activitat de l’empresa o de l’exercici
professional o la clausura temporal de l’establiment."
24.
Es modifica la disposició addicional catorzena, que
passa a tenir la redacció següent:
"Cas que les persones titulars dels establiments turístics
que es vulguin donar de baixa definitiva de manera
voluntària tenguin intenció de transmetre les places
turístiques a un tercer han de comunicar, com a mínim vint
dies abans de la baixa, aquesta intenció a l’Administració
turística, període durant el qual aquesta o l’organisme
gestor de places pot exercir el dret de tempteig.
Així mateix, en cas de no haver-ho comunicat,
l’Administració té el mateix període de vint dies per exercir
el dret de retracte sobre la venda, des del moment de
l’obligada comunicació de la baixa definitiva."
Disposició addicional primera

"g) La publicitat, la contractació o la comercialització
d’establiments, activitats o empreses que no hagin presentat
la corresponent declaració responsable d’inici d’activitat
turística o la comunicació prèvia, si aquestes són exigibles
per la normativa turística, i així mateix, si les han presentat
i no es compleixen els requeriments normatius per al seu
exercici, llevat que suposi falsedat, omissió o alteració dels
aspectes substancials en els termes de l’article 106."

En el termini de dos anys comptadors des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, la conselleria competent ha d’avaluar
l’impacte social i fer pública aquesta avaluació. També ha de
fer una avaluació contínua del procés i dels resultats, que s’ha
de publicar en forma d’informe amb periodicitat anual, al qual
s’ha de donar difusió.

21.
Es modifica la lletra x) de l’article 105, que passa a tenir
la redacció següent:

Als efectes de les obligacions determinades en aquesta Llei,
s’han d’entendre inclosos en el concepte d’habitatges objecte

Disposició addicional segona
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de comercialització turística els habitatges turístics de
vacances.
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Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels
establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei
8/2012.

Disposició transitòria primera
1. Els establiments d’agroturisme, d’hotel rural, els
establiments hotelers amb categoria mínima de quatre estrelles
i els d’apartament turístic amb categoria mínima de quatre claus
que estiguin oberts amb caràcter permanent almenys onze
mesos l’any, que abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
hagin presentat un projecte d’obra en forma a l’Administració
urbanística o hagin obtingut la llicència d’obres corresponent,
continuen exonerats de l’aplicació de la ràtio turística establerta
en l’article 5.4 de la Llei 8/2012.

3. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de rang
igual o inferior que s’oposin al que conté aquesta Llei.
Disposició final única
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 7 d’abril de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

També ho estan els establiments esmentats, si abans de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha presentat en forma a
l’Administració turística la sol·licitud de l’informe preceptiu i
vinculant de la disposició addicional quarta, pel que fa al
projecte de modernització presentat.
2. Els establiments d’allotjament que, d’acord amb la normativa
anterior, es trobin entre els supòsits que permetien exonerar-los
de l’obligació d’aportar places turístiques, s’han de regir per
aquella normativa, si han presentat un projecte d’obra en forma
a l’Administració urbanística o han obtingut la llicència d’obres
corresponent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present
Llei. També ho estan aquests establiments, si s’ha presentat en
forma a l’Administració turística, abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, la sol·licitud d’informe preceptiu i vinculant de
la disposició addicional quarta, pel que fa al projecte de
modernització presentat.
3. Els hotels de ciutat que, amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, hagin presentat un projecte d’obra en forma a
l’Administració urbanística o hagin obtingut la llicència d’obres
corresponent, s’han de regir per la normativa anterior respecte
del còmput de places. També s’hi han de regir els que hagin
estat objecte de sol·licitud en forma a l’Administració turística
de l’informe preceptiu i vinculant de la disposició addicional
quarta, pel que fa al projecte de modernització presentat.
4. Els expedients anàlegs relatius a habitatges turístics que a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei ja estiguin en tramitació s’han
de regir per la normativa vigent en el moment de la presentació
de la sol·licitud.
Disposició transitòria segona
Es disposa un període transitori de cinc anys des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei perquè tots els habitatges que
es comercialitzen turísticament assoleixin el certificat energètic
mínim que determina l’article 50.5 de la Llei 8/2012 o el que
es pugui exigir en un desenvolupament reglamentari.
Disposició derogatòria única
1. Queden derogats els punts 5 i 6 de l’article 88 de la Llei
8/2012.
2. Queden derogats els punts 1, 2 i 7 de l’article 106 del Decret
20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de
coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans
assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les

La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2017, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 4752/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre,
de comerç de les Illes Balears.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca presenta la proposició de llei següent.
Exposició de motius
La Declaració Universal de Drets Lingüístics estableix a
l’article 51.1 que “Tothom té dret a usar la llengua pròpia del
territori en les seves relacions amb les empreses, establiments
comercials i entitats privades i a ser recíprocament atès i
correspost en aquesta llengua“. A l'article 51.2 continua dient:
“Tothom té dret, com a client, consumidor o usuari, a ser
informat, oralment o per escrit, en la llengua pròpia del territori
en els establiments oberts al públic”.
Per la seva banda la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries, tractat europeu (CETS 148) adoptat
a Estrasburg el 5 de novembre de 1992 sota els auspicis del
Consell d'Europa per tal de promoure les llengües regionals i
minoritàries d'Europa, i ratificada per l’Estat espanyol el 9
d’abril de 2001, demana implicació als governs per defensar i
promoure l’ús de les llengües no majoritàries dins els seus
estats, també en l’àmbit empresarial i comercial.
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L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de 2007, aprovat
per Llei Orgànica 1/2007, estableix, pel que fa a la llengua a les
Illes Balears, la següent previsió:
“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.”
“Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no
podrà ser discriminat per causa de l’idioma. Les institucions
publiques de les Illes Balears garantiran l’ús normal i
oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries
per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions
que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües
quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.”
Per contra, el 30 de setembre de 2014, el Parlament de les
Illes Balears aprovà la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de
comerç de les Illes Balears, que substituïa la Llei 11/2001, de
15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears, eliminant de l’ordenament jurídic del sector els drets
lingüístics dels consumidors que, a la llei derogada, quedaven
recollits als articles 8 i 20.

comercials, com també en els rètols, símbols i distintius
dels establiments comercials de les Illes Balears."
Article 2
Es modifica l’article 20 de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre,
de comerç de les Illes Balears, que queda amb el contingut
següent:
"Article 20
Publicitat de l’horari comercial
A tots els establiments comercials ha de figurar la
informació del calendari diari d'obertura i de tancament en
un lloc visible, tant a l'interior com a l'exterior, fins i tot
quan l'establiment sigui tancat. El text d'aquesta informació
ha de constar, almenys, en català."
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 3 d'abril de 2017
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

Durant l’any 2016 es van modificar la Llei de normalització
lingüística i la Llei de funció pública de les Illes Balears amb
l’objectiu de complir amb el mandat electoral de recuperar el
requisit del català per accedir a l’administració pública. Així,
un cop recuperat i fomentat l’ús del català en l’àmbit de la
funció pública de les Illes Balears, és hora de fer el mateix en
un àmbit tan sensible com el del comerç.

3.8. INTERPELALACIONS
Article 1
Ordre de Publicació
S’introdueix a la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç
de les Illes Balears, un nou article amb el contingut següent:
"Article 5 bis
Drets lingüístics dels consumidors
1. En els establiments regulats en aquesta llei, els
consumidors tenen dret a ser atesos en alguna de les
llengües oficials de les Illes Balears i no podran ser
discriminats o atesos per raó de la llengua oficial que
emprin.
2. En els establiments al detall que disposen d'una plantilla
laboral de més de tres treballadors, els consumidors tenen,
a més, el dret de ser atesos en la llengua oficial de les Illes
Balears que escullin.
3. La senyalització i els cartells d'informació general de
caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als
consumidors dels establiments oberts al públic han de ser
redactats, almenys, en
català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms
comercials i als rètols emparats per la legislació de la
propietat industrial. En els termes que reglamentàriament es
determinin, els establiments comercials informaran els
consumidors dels seus drets lingüístics mitjançant la
col·locació dels anuncis corresponents.
4. Les administracions competents promouran l'ús
progressiu de la llengua catalana en les activitats

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2017, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 4662/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb la
contractació pública (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la contractació pública de les diferents
conselleries i ens públics que en depenen, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'alarma social
generada amb motiu de les notícies sobre la contractació
d'estudis per part de diverses conselleries del Govern amb
diverses empreses participades per qui fou director de la
campanya electoral de MÉS, es fa necessari conèixer quina és
la política que desenvolupa el Govern en relació amb la
contractació pública.
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
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La portaveu
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Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer les funcions corresponents al
personal ATE de forma clara i adequada a la seva categoria
laboral, així com a definir el perfil professional com a personal
auxiliar del personal docent en l’atenció dels nins NEE.

B)
RGE núm. 4945/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política del Govern en matèria d'habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears en
relació amb la seva política general en matèria d'habitatge.
Palma, a 5 d'abril de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2017, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 5183/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió administrativa i serveis que presten els
auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1672/17.
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.
1672/17, relativa a gestió administrativa i serveis que presten
els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears, la
moció següent.
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el nombre d’auxiliars tècnics
educatius existent al centres educatius de la nostra comunitat,
de forma suficient per donar assistència adequada als nins i les
nines amb necessitats especials NEE que ho necessiten. Aquest
increment hauria de ser com a mínim del 30% del personal
existent a causa de l’increment de matriculació d’alumnat dels
darrers dos anys.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a analitzar la possibilitat d’establir la dependència
orgànica i funcional del personal auxiliar tècnic educatiu de la
Conselleria d’Educació i Universitats, per donar un servei
d’assistència àgil i immediat en funció de les necessitats de
cada moment; així com a modernitzar i agilitar la gestió
administrativa d’autoritzacions i dotacions de places per a la
contractació del personal ATE.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar estabilitat laboral a la plantilla d’auxiliars
tècnics educatius mitjançant la convocatòria d’oposicions amb
la major agilitat possible, per eliminar la interinitat actual que
suposa aproximadament el 35% del personal existent.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la temporalitat de les contractacions del
personal auxiliar tècnic educatiu, amb contractacions fixes i a
jornada completa per garantir els seus drets laborals i adequar
el seu treball al calendari escolar d’1 de setembre a 31 d’agost.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar a disposició de la Conselleria d’Educació
la borsa de places d’ATES actualment buida, de forma
immediata, autoritzada i dotada pressupostàriament, perquè es
pugui donar resposta actual a qualsevol necessitat urgent dels
centres educatius de les diferents illes de la nostra comunitat.
Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar el diagnòstic de les necessitats especials,
a fi de poder donar resposta el més aviat possible a tot
l’alumnat que necessiti assistència per garantir la seva
autonomia personal dins els centres educatius.
Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no discriminar l’escola concertada en la dotació
de personal no docent destinat a l’assistència no sanitària, per
la qual cosa s’insta a incrementar la despesa de funcionament
de forma proporcional als nins amb necessitats especials
d’aquests centres educatius.
Palma, a 7 d'abril de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)

D)

RGE núm. 4797/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alumnes de cicles
formatius residents a Formentera.

RGE núm. 5016/17, 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 d'abril de 2017.

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 d'alumnes residents a l'illa de Formentera s'han
matriculat als cicles de grau mitjà i superior que ofereix la
Conselleria d'Educació a la nostra comunitat autònoma per als
cursos 2015-2016 i 2016-2017? Se solAliciten les dades
agrupades per tipus de cicle i curs.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament 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 d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 4 d'abril de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
E)
B)
RGE núm. 5014/17, 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 d'abril 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. 5017/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
F)
C)
RGE núm. 5015/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 5018/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 d'abril 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 d'abril de
2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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G)

J)

RGE núm. 5019/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 d'abril de
2017.

RGE núm. 5022/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 d'abril
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'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril 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'Andratx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

H)

K)

RGE núm. 5020/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 d'abril
de 2017.

RGE núm. 5023/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 d'abril 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 d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

I)

L)

RGE núm. 5021/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 d'abril
de 2017.

RGE núm. 5024/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 d'abril 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 d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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M)

P)

RGE núm. 5025/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1
d'abril de 2017.

RGE núm. 5028/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 d'abril
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 d'abril 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
d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

N)

Q)

RGE núm. 5026/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1
d'abril de 2017.

RGE núm. 5029/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 d'abril
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 d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

O)

R)

RGE núm. 5027/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 d'abril de
2017.

RGE núm. 5030/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1
d'abril 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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S)

V)

RGE núm. 5031/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 d'abril de
2017.

RGE núm. 5034/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1
d'abril 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

T)

W)

RGE núm. 5032/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 d'abril de
2017.

RGE núm. 5035/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 d'abril 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

U)

X)

RGE núm. 5033/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1
d'abril de 2017.

RGE núm. 5036/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 d'abril
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 Son
Servera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'abril 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
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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Y)
RGE núm. 5037/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1
d'abril de 2017.

AB)
RGE núm. 5040/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 d'abril
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 d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Z)

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 5038/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 d'abril de 2017.

AC)
RGE núm. 5041/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 d'abril 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 d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AA)
RGE núm. 5039/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 d'abril
de 2017.

AD)
RGE núm. 5042/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 d'abril 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 Consell
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril 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'Eivissa
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AE)
RGE núm. 5043/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 d'abril
de 2017.

AH)
RGE núm. 5046/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 d'abril
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
d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AF)
RGE núm. 5044/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1
d'abril 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 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
d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 5047/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 d'abril
de 2017.

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AG)
RGE núm. 5045/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 d'abril de 2017.

AJ)
RGE núm. 5048/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 d'abril
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
Migjorn Gran de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 d'abril 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'Estellencs de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AK)
RGE núm. 5049/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 d'abril
de 2017.

AN)
RGE núm. 5052/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1
d'abril 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
d'abril 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 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AL)
RGE núm. 5050/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 d'abril
de 2017.

AO)
RGE núm. 5053/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 d'abril 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
d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AM)
RGE núm. 5051/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1
d'abril de 2017.

AP)
RGE núm. 5054/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 d'abril 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
Formentera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'abril 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 Lloret
de Vistalegre de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AQ)
RGE núm. 5055/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'abril
de 2017.

AT)
RGE núm. 5058/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 d'abril
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 d'abril 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
d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AR)
RGE núm. 5056/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 d'abril de
2017.

AU)
RGE núm. 5059/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
a 1 d'abril 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AS)
RGE núm. 5057/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1
d'abril de 2017.

AV)
RGE núm. 5060/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 d'abril 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
Llucmajor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'abril 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 Maó de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AW)
RGE núm. 5061/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a
1 d'abril de 2017.

AZ)
RGE núm. 5064/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 d'abril 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 d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AX)
RGE núm. 5062/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 d'abril
de 2017.

BA)
RGE núm. 5065/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 d'abril 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
d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AY)
RGE núm. 5063/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 d'abril
de 2017.

BB)
RGE núm. 5066/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 d'abril 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
Montuïri de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'abril 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 Petra
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BC)
RGE núm. 5067/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 d'abril
de 2017.

BF)
RGE núm. 5070/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'abril
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
d'abril 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
d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BD)
RGE núm. 5068/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 d'abril
de 2017.

BG)
RGE núm. 5071/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany a 1 d'abril 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
d'abril 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 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BE)
RGE núm. 5069/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1
d'abril de 2017.

BH)
RGE núm. 5072/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1
d'abril 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
Puigpunyent de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'abril 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
Joan de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BI)
RGE núm. 5073/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja a 1 d'abril de 2017.

BL)
RGE núm. 5076/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1
d'abril 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 d'abril 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
d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BJ)

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 5074/17, 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 d'abril de 2017.

BM)
RGE núm. 5077/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
d'abril 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 d'abril 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
d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BK)
RGE núm. 5075/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar a 1 d'abril de 2017.

BN)
RGE núm. 5078/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eulàlia des
Riu a 1 d'abril 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
Llorenç des Cardassar de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 d'abril 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
Eulàlia des Riu de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BO)
RGE núm. 5079/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 d'abril de 2017.

BR)
RGE núm. 5082/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 d'abril 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 d'abril 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 d'abril de
2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BP)
RGE núm. 5080/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí a 1 d'abril de 2017.

BS)
RGE núm. 5083/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 d'abril
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
Maria del Camí de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 d'abril 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
d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BQ)
RGE núm. 5081/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'abril
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 de
Santanyí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
BT)
RGE núm. 5084/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1
d'abril 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 de Ses
Salines de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BU)
RGE núm. 5085/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 d'abril
de 2017.

BX)
RGE núm. 5088/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1
d'abril 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
d'Eivissa a dia 1 d'abril 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
Menorca a dia 1 d'abril de 2017?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BV)
RGE núm. 5086/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
d'abril de 2017.

BY)
RGE núm. 5089/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BW)
RGE núm. 5087/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1
d'abril 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
Mallorca a dia 1 d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BZ)
RGE núm. 5090/17 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 d'abril 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'Alaró a 1 d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CA)
RGE núm. 5091/17, 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 d'abril de 2017.

CD)
RGE núm. 5094/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CB)
RGE núm. 5092/17, 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 d'abril de 2017.

CE)
RGE núm. 5095/17, 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 d'abril 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'Algaida a 1 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CC)
RGE núm. 5093/17 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 d'abril de 2017.

CF)
RGE núm. 5096/17, 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 d'abril 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'Andratx a 1 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CG)
RGE núm. 5097/17, 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 d'abril de 2017.

CJ)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 5100/17, 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 d'abril de 2017.

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CH)
RGE núm. 5098/17, 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 d'abril de 2017.

CK)
RGE núm. 5101/17, 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 d'abril 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 Búger a 1 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CI)

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 5099/17, 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 d'abril de 2017.

CM)
RGE núm. 5102/17, 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 d'abril 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 Bunyola a 1 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CN)
RGE núm. 5103/17, 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 d'abril de 2017.

CQ)
RGE núm. 5106/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CO)
RGE núm. 5104/17, 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 d'abril de 2017.

CR)
RGE núm. 5107/17, 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 d'abril 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 d'abril de
2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CP)
RGE núm. 5105/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CS)
RGE núm. 5108/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CT)
RGE núm. 5109/17, 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 d'abril de 2017.

CW)
RGE núm. 5112/17, 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 d'abril 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 Castell a 1 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CU)
RGE núm. 5110/17, 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 d'abril de 2017.

CX)
RGE núm. 5113/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CV)
RGE núm. 5111/17, 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 d'abril de 2017.

CY)
RGE núm. 5114/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CZ)
RGE núm. 5115/17, 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 d'abril de 2017.

DC)
RGE núm. 5118/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DA)
RGE núm. 5116/17, 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 d'abril de 2017.

DD)
RGE núm. 5119/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DB)
RGE núm. 5117/17, 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 d'abril de 2017.

DE)
RGE núm. 5120/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DF)
RGE núm. 5121/17, 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 d'abril 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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 5124/17, 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 d'abril de 2017.

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DG)
RGE núm. 5122/17, 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 d'abril de 2017.

DJ)
RGE núm. 5125/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DH)
RGE núm. 5123/17, 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 d'abril de 2017.

DK)
RGE núm. 5126/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BOPIB núm. 92 - 19 d'abril de 2017

4771

DL)
RGE núm. 5127/17, 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 d'abril de 2017.

DO)
RGE núm. 5130/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DM)
RGE núm. 5128/17, 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 d'abril de 2017.

DP)
RGE núm. 5131/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DN)
RGE núm. 5129/17, 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 d'abril de 2017.

DQ)
RGE núm. 5132/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DR)
RGE núm. 5133/17, 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 d'abril de 2017.

DU)
RGE núm. 5136/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DS)
RGE núm. 5134/17, 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 d'abril de 2017.

DV)
RGE núm. 5137/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DT)
RGE núm. 5135/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DW)
RGE núm. 5138/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DX)
RGE núm. 5139/17, 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 d'abril de 2017.

EA)
RGE núm. 5142/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DY)
RGE núm. 5140/17, 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 d'abril de 2017.

EB)
RGE núm. 5143/17, 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 d'abril 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 Josep de Sa Talaia a 1 d'abril de
2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DZ)
RGE núm. 5141/17, 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 d'abril 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 d'abril de
2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EC)
RGE núm. 5144/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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ED)
RGE núm. 5145/17, 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 d'abril de 2017.

EG)
RGE núm. 5148/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EE)
RGE núm. 5146/17, 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 d'abril de 2017.

EH)
RGE núm. 5149/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EF)
RGE núm. 5147/17, 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 d'abril 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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 5150/17, 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 d'abril de 2017.

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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RGE núm. 5151/17, 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 d'abril de 2017.

EM)
RGE núm. 5154/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EK)
RGE núm. 5152/17, 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 d'abril de 2017.

EN)
RGE núm. 5155/17, 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 d'abril 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 d'abril de 2017?

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

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EL)
RGE núm. 5153/17, 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 d'abril de 2017.

EO)
RGE núm. 5156/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en sanitat el mes de març.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 Son Servera a 1 d'abril de 2017?

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 març de 2017 corresponent a sanitat?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EP)
RGE núm. 5157/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en educació el mes de març.

ES)
RGE núm. 5160/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions del pendent de pagament computat a
efectes del càlcul del període de pagament el març.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 març de 2017 corresponent a educació?

Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de març de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EQ)
RGE núm. 5158/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en serveis socials el mes de març.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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 març de 2017 corresponent a serveis
socials?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ER)
RGE núm. 5159/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat el mes de març.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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 març de 2017 llevat de sanitat, educació
i serveis socials?
Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ET)
RGE núm. 5179/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a contractació adjudicatària dels informatius
d'IB3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Dins la nova contractació de personal per l'empresa
adjudicatària dels serveis informatius, ha estat contractat el
senyor Javier González?
Palma, a 7 d'abril de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

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 12 d'abril de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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A)
RGE núm. 5252/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
renovació del Conveni entre el CSIC i la CAIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quin ha estat el motiu real per no renovar el conveni entre
el CSIC i la CAIB?
Palma, a 7 d'abril de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 5177/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a accions davant la marginació de la
ciutadania de les Illes Balears en els Pressuposts Generals
de l'Estat per a 2017.

determinada d’acord amb la normativa estatal, i també
l’evolució d’aquesta població.
Aquesta previsió del projecte de PGE de 2017 per a les Illes
Balears no és un fet aïllat i, any rere any, ens trobam a la cua
d'inversió estatal, amb un incompliment sistemàtic d'allò previst
a la disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia.
És per això que el Parlament de les Illes Balears no pot sinó
manifestar el seu més absolut rebuig a les inversions
territorialitzades que contempla el projecte de pressupostos de
l’Estat per a 2017.
La inversió a les Illes Balears se situa en un 1,7%. No
només no es compensa la insuficiència inversora dels últims
anys sinó que les inversions tampoc no ens situen a la mitjana
estatal d'inversió.
Cada ciutadana i ciutadà de les nostres illes rebrà 129 euros
per càpita, clarament inferiors als 185 euros de mitjana en el
conjunt de l'Estat, i molt lluny de les xifres dels ciutadans i les
ciutadanes d'altres territoris que rebran, de mitjana, prop de tres
vegades més que la ciutadania de les Illes Balears.
Per tot això, el Grup parlamentari de MÉS per Menorca
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
retirar el projecte de PGE per a 2017 i posar a les Illes Balears,
si més no, a la mitjana en inversió estatal territorialitzada.
2. El Parlament de les Illes Balears insta els diputats i les
diputades, els senadors i les senadores elegits per la
circumscripció de les Illes Balears a votar en contra de l'actual
projecte de PGE i a presentar-hi esmenes per tal de corregir
aquesta desigualtat.
Palma, a 6 d'abril de 2017
La diputada
Patrícia Font i Marbán
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

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 el Ple de la cambra.
Els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 ens
tornen a deixar a la cua, baixant un 7% respecte dels
pressupostos de l'any passat. D'aquesta manera, passam de
rebre 159 milions d'euros a 148 milions d'euros. Aquesta
retallada genera un important desquadrament en els ingressos
del Govern de les Illes Balears, obligat a assumir
l'incompliment del protocol d'intencions per finançar les
carreteres. Resulten inexplicables les generoses inversions de
l'Estat en autopistes i AVE, mentre que no s'acompleixen els
acords signats amb el nostre govern.
El Parlament de les Illes Balears s'ha manifestat de forma
reiterada a favor de garantir un nivell d'inversions just per al
nostre territori. La reforma de l'Estatut d’Autonomia, aprovada
l'any 2007, contempla a l'article 120.2.c) els principis en els
quals es fonamenta el finançament de les Illes Balears:
solidaritat, equitat i suficiència financera, atenent el
reconeixement específic del fet diferencial de la insularitat, per
tal de garantir l’equilibri territorial, i la població real efectiva,
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B)
RGE núm. 5342/17, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS
per Menorca, relativa a rebuig als Pressuposts Generals de
l'Estat per a 2017 (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris esmentats a l'enunciat presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant el Ple de la
cambra, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Donat que està
finalitzant el període per presentar esmenes als Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2017, és urgent el debat i la
votació d'aquesta iniciativa.
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Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears s’han vist
perjudicats històricament per una situació endèmica
d’infrafinançament que ha minvat la capacitat de rebre serveis
públics de qualitat en les mateixes condicions que els reben, de
mitjana, la resta de ciutadans de l’Estat.

10 anys després de la reforma del document que fonamenta
el nostre autogovern, el mateix Parlament de les Illes Balears
que va debatre, consensuar, aprovar i defensar l’abast d’aquesta
reforma davant el Congrés dels Diputats, rebutja ara
l’incompliment reiterat que l’Administració Central n’ha fet.

Aquest fet és constatable a partir de l’anàlisi de diversos
indicadors, com la caiguda de 20 punts en l’índex de producte
interior brut per càpita en els darrers 15 anys, un fet que
contrasta amb la contínua transferència de fluxos econòmics de
Balears cap a la resta de l’Estat, superior als 1.500 milions
d’euros anuals, segons les dades de la darrera balança fiscal
coneguda, per a l’any 2013.

Balears continua, el 2017, sense rebre inversions de l’Estat
al nivell mitjà de la resta de comunitats, i es constata que a dia
d’avui queda pendent de negociar gran part de les inversions
estatutàries que havien de servir per aconseguir l’anivellament
de les inversions amb la mitjana estatal.

Aquesta desigualtat de base del sistema ha provocat en la
pràctica dos efectes:
• D’una banda, la deficient dotació de serveis públics als
ciutadans de les Illes -educació, sanitat, serveis socials- , com
es desprèn de les xifres de despesa social comparada per
habitant, en les quals Balears apareix permanentment per sota
de la mitjana estatal, en els darrers llocs d’entre les comunitats
autònomes.
• El segon efecte, conseqüència del primer, ha estat la
generació de dèficits públics i, per tant, de deute crònic als
comptes públics de Balears, en l’intent de l'Administració
autonòmica de pal·liar aquesta infradotació pel manteniment de
les prestacions socials, pel cap baix, al nivell de la mitjana
estatal. A final de 2016, aquest deute públic és de 8.573 milions
d’euros, el 30,1% del producte interior brut de Balears.
Aquesta situació d’infrafinançament s’ha de superar a través
de tres vies fonamentals:
1. La millora del finançament ordinari que l’Estat destina
anualment a Balears
2. La millora de la compensació dels costos diferencials que
la insularitat causa a ciutadans, empreses i administracions,
3. L’augment de les inversions que l’Estat destina a les Illes
Balears via Pressupostos Generals de l’Estat.
En aquest darrer terme, vistes les xifres d’inversió
territorialitzada i les que diferents ministeris del Govern central
destinen a Balears ,segons el Projecte de llei dels Pressupostos
Generals de l’Estat de 2017 conegut la setmana passada, el
Parlament de les Illes Balears mostra el seu més ferm rebuig
per les quantitats proposades.
En termes absoluts, la inversió que els Pressupostos
Generals de l’Estat 2017 preveu destinar a Balears davalla de
159 milions d’euros el 2016, a 148 milions d’euros e 2017. En
termes per càpita, Balears es manté a la cua de les comunitats
autònomes, amb 128 euros d’inversió de l’Estat per habitant,
quedant, un cop més, lluny de la mitjana del total de comunitats
autònomes, que arriba als 184 euros per habitant.
Es constata que aquesta dotació en inversió inferior a la
mitjana de la resta de comunitats és una constant en el temps,
i alimenta el mateix panorama de cronificació de
l’infrafinançament per a Balears.
Una situació que vulnera, de nou, allò consignat per acord
majoritari a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

D’igual manera es fa palesa la manca de voluntat de
compliment dels acords legítimament signats entre el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears en matèria de
carreteres, ja que per segon any consecutiu el Projecte de llei
de Pressupostos Generals de l’Estat ha evitat preveure
l’anualitat pactada de 80 milions d’euros i n’ha retirat les
quantitats previstes en aquest mateix concepte destinades als
consells insulars de Mallorca i de Menorca, i retallat en més
d’un 50% les que s’havien de destinar al Consell Insular
d’Eivissa.
Davant d’aquesta situació reiterada i repetida en el temps,
els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el Projecte de llei de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, per la seva
assignació insuficient de recursos per inversió directa a les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears defensa en la seva integritat
el compliment en tota la seva extensió de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, com a símbol suprem del
consens de tota la societat de les Illes Balears i de les forces
polítiques que la representen al Parlament.
3. El Parlament de les Illes Balears insta tots els actors
concernits a emprar els recursos al seu abast, en el tràmit
parlamentari a les Corts espanyoles, per millorar les partides
pressupostàries que els Pressupostos Generals de l’Estat hagin
de destinar per a inversió a les Illes Balears el 2017.
4. El Parlament de les Illes Balears reclama a l’Estat el
compliment dels Protocols signats per la Comissió Mixta
Estat-Balears per temes d’economia, segons els termes
establerts en els acords de 3 de desembre de 2015.
Palma, a 11 d'abril de 2017
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Laura Camargo i Fernández
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

que la connectivitat nocturna de tota Mallorca estigui lligada a
l'ús del cotxe privat o del servei de taxi.

Ordre de Publicació

Aquesta situació és contraria a les polítiques de foment de
transport sostenible i públic que ha de defensar el Govern per
la qual cosa una ampliació del servei ferroviari a la nit
suposaria, entre altres mesures de promoció del transport
públic, una notable millora i promoció del transport públic
ferroviari entre Palma i els pobles de Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 d'abril de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 4751/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls dels Serveis Ferroviaris al
transport públic balear, davant la Comissió de Medi
Ambient i ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

Aquesta ampliació, a més de reduir el risc d'accidents de
trànsit, que per desgràcia sovintegen, especialment els caps de
setmana i amb especial incidència entre el jovent, seria una
bona mesura de cara al foment de l'intercanvi cultural, l'oci i
l'hoteleria, amb l'impacte conseqüentment positiu, també per a
l'activitat econòmica.
Per poder impulsar les polítiques d'impuls del sector
ferroviari, és imprescindible disposar de finançament, i per això
hem trobat imprescindible recuperar el conveni d'inversió
ferroviària que es va signar la legislatura 2007-2011 per valor
de 300 milions d'euros entre el Govern balear amb el Ministeri
de Foment de l'Estat espanyol, i que es va donar per extingit per
no executar-se cap de les obres.

El transport públic a les nostres illes està vivint un moment
d'inflexió que s'ha d'aprofitar per donar un impuls des de les
administracions públiques perquè sigui el sector estratègic que
es mereix.

Per aquestes raons el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears presenta la següent

El Govern de les Illes Balears s'està posant les piles en
aquest sentit i ha posat en marxa el procés de modificació de la
Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat
sostenible de les Illes Balears, ara en procés de consulta prèvia,
perquè les persones i les organitzacions més representatives,
potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer
aportacions. Aquesta modificació ha estat originada per la
necessitat de regular i ordenar les distintes opcions de transport
públic a les Balears, entre les quals es troba el transport
ferroviari.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el Pla Director Sectorial de Transport de les
Illes Balears, pendent d'actualització, impulsant el servei
ferroviari com eix fonamental dins el servei de transport públic
balear.

A més, ens trobem que el pla estratègic que regeix el
transport públic, es troba caducat i obsolet i és necessari una
revisió i actualització.
Tal és el cas del Pla Director Sectorial de Transports, vigent
fins a l'any 2012, més de 5 anys sense revisar, i dins aquest Pla
es troba el Pla de Transport Ferroviari. Ara tenim l'oportunitat
de donar un impuls al sector ferroviari, revisant aquests plans.
És clara l'aposta del Govern de les Illes Balears, en
compliment al signat als Acords pel Canvi, en el
desenvolupament de la xarxa de ferrocarril (electrificació, etc.),
així com la millora del servei ferroviari i la interconnexió amb
la resta de serveis de transport públic (taxis, autobusos, etc.).
Per això, trobem important i justificat presentar aquesta
proposta per donar un impuls a les polítiques de
desenvolupament de la millora dels serveis ferroviaris a l'illa de
Mallorca, com eix clau dins les polítiques de transport públic.
Ens trobem que l'actual servei ferroviari a l'illa de Mallorca
es dóna amb una interrupció nocturna del ventall horari que va
des de les 22,15 hores a les 6,00 hores del dia següent. Això fa

Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i actualitzar el Pla de Transport Ferroviari,
amb l'objectiu de potenciar el servei ferroviari com transport
públic a l'illa de Mallorca, de manera coordinada i efectiva amb
la resta de transport públic terrestre.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, a través de la Direcció General de Mobilitat i
Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,
es doti l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM) dels recursos suficients per a la immediata ampliació del
servei ferroviari amb freqüències nocturnes Palma-Manacor i
Palma-Sa Pobla, com a primera mesura de millora i ampliació
del servei ferroviari.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el conveni ferroviari amb l'Estat espanyol
i poder finançar i desenvolupar les millores de connectivitat del
servei ferroviari esmentades a la proposició no de llei.
Palma, a 3 d'abril de 2017
El diputat
David Martínez i Pablo
La portaveu
Laura Camargo i Fernández
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B)
RGE núm. 4795/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mitjans de lluita contra els incendis forestals,
davant la Comissió de Medi Ambient i ordenació
Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
En els darrers anys s'han produït greus incendis en els
boscos de les nostres Illes, el més recent, el declarat el passat
6 de març a l'indret anomenat Ses Feixes de Vila.
Aquests incendis a més de provocar la pèrdua de centenars
d'hectàrees de bosc, posen en perill zones protegides, persones
i habitatges, que en el cas de l'illa d'Eivissa i a causa de les
seves característiques, és encara més vulnerable a aquests
desastres, fan cada vegada més evident la necessitat de
comptar, en tot moment, amb els recursos suficients, tant
humans com tècnics, per lluitar contra aquests incendis.
L'efectivitat en la lluita contra els incendis forestals passa
per la immediata reacció en el moment de l'inici del foc. El
recent incendi a Ses Feixes de Vila a l'illa d'Eivissa , és un clar
exemple de la insuficiència de mitjans per actuar ràpidament i
amb la màxima eficiència.
El fet que el primer mitjà aeri arribés al lloc de l'incendi
passades dues hores del seu inici, demostra la incapacitat de
gestió dels recursos necessaris per fer front a aquests tipus de
desastres.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a disposar de suficients recursos humans i tècnics de
lluita contra el foc, assegurant la presència d'almenys un mitjà
aeri amb base a les illes d'Eivissa i Menorca , durant tots els
mesos de l'any.
Palma, a 3 d'abril de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

C)
RGE núm. 4944/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a creació d'una ponència de reforma de
l'estatut d'Autonomia per suprimir l'aforament, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Exposició de motius
Des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears l’any 1983 el nostre ordenament jurídic ha contemplat
un règim especial d’aforament per als diputats autonòmics i per
als membres del Govern de les Illes Balears. De llavors ençà,
emperò, les coses han canviat molt, i avui és àmpliament
acceptat tant des de la societat civil com des de les formacions
polítiques, que no es justifica seguir mantenint aquest
tractament diferenciat per als responsables públics en
l’aplicació de la Justícia.
L'article 7 de la Declaració Universal de Drets Humans
estableix que tots els ciutadans "són iguals davant la llei i tenen
dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei". La
igualtat davant la llei, incorporada en múltiples pactes i acords
internacionals subscrits per l'Estat espanyol, és un principi de
dret que assegura que la llei s'aplicarà de la mateixa manera per
a tots els ciutadans.
Així ho recull també la Constitució Espanyola de 1978, a
l'article 14 sobre Drets i llibertats, quan diu que: "Els espanyols
són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.
Per la seva banda l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
modificat l'any 2007, a l'article 13, estipula l'obligació de
promoure la llibertat i la igualtat de conformitat amb la
Declaració Universal, les normes europees i la Constitució
Espanyola.
Finalment, la totalitat de grups parlamentaris presents a la
cambra legislativa de les Illes Balears han expressat la voluntat
de portar a terme les modificacions legislatives necessàries per
eliminar la figura de l’aforament, i així ho van posar de
manifest a l’acord de dia 14 d’octubre de 2015 aprovant per
assentiment la següent resolució: “El grups parlamentaris
expressen la voluntat d’iniciar dins el proper període
parlamentari una modificació puntual de l’Estatut d’Autonomia
per eliminar la figura de l’aforament de l’actual marc jurídic de
les Illes Balears”.
Per tot l’exposat es considera necessari suprimir el règim
d’aforament dels diputats i membres del Govern de les Illes
Balears, i amb la finalitat de posar en marxa aquest procés des
del diàleg i el consens, es proposa la següent
Proposta de resolució
El Parlament de les Illes Balears acorda crear una ponència
per tal d’estudiar i proposar un text de modificació de l’Estatut
d’Autonomia, d’acord amb el que preveu l’article 139 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que suprimeixi el
règim d’aforament dels diputats i membres del Govern de les
Illes Balears, i que afecta els articles 44.1., 56.7. i 57.5. de la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
Palma, a 16 de març de 2017
El portaveu
Nel Martí i Llufriu
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D)
RGE núm. 5001/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a eliminació de l'oli de palma en l'alimentació,
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.
L'oli de palma és l'oli vegetal més utilitzat a tot el món per
la seva eficiència i baix preu. Una hectàrea conreada amb
palma produeix una gran quantitat d'oli, per la qual cosa les
empreses encarregades de produir aquest oli aprofiten grans
extensions, prèviament desboscades per al seu cultiu.
Aquest oli s'usa tant en la indústria alimentària, com en la
fabricació de cosmètics, així com en la producció de biodiesel.
L'oli de palma prové del fruit del palma, que creix
majoritàriament en zones tropicals. Més del 85% de la
producció global té lloc a Indonèsia i Malàisia. Europa és el
tercer consumidor d'oli de palma després d'Indonèsia i Índia.
Des de l'any 2000, la producció d'oli de palma s'ha duplicat i
està previst que el seu volum augmenti encara més donada l'alta
demanda d'oli vegetal en tot el globus. Si a mitjans anys
vuitanta es consumien anualment 1,5 milions de tones d'aquest
oli, a dia d'avui se superen els 50 milions de tones. Aquest ús
massiu pot tenir dues conseqüències importants en el mitjà i
llarg termini: provocar una desforestació massiva de zones
tropicals i perjudicis en la salut dels ciutadans per possibles
riscos que l'oli de palma posseeix en l'elaboració d'aliments.
Segons dades ofertes per The New York Times i
organitzacions ecologistes, la plantació massiva de palma ha
suposat la pèrdua de més de la cinquena part de zona boscosa
d'Indonèsia entre 1990 i 2010. La desforestació associada a la
producció d'oli de palma està també relacionada amb l'expulsió
de comunitats indígenes, i risc clar per a la biodiversitat dels
hàbitats desboscats.
Les conseqüències de la seva producció i consum no només
resideixen en el sector mediambiental i social. Amb l'augment
del consum d'aquest tipus d'oli per la població, comença a
investigar-se el seu efecte a curt, mitjà i llarg termini sobre els
efectes que pot posseir en la salut.
El perfil lipídic de l'oli de palma, sobretot la naturalesa dels
àcids grassos que el componen, ha aixecat intensos debats
sobre la seva innocuïtat. L'oli de palma és un greix ric en àcids
grassos saturats de cadena molAlecular curta i parell, un tipus
d'àcid gras que en ser tractat per a l'elaboració d'aliments, dóna
lloc a èsters que posseeixen propietats genotòxiques i
carcinògenes.
L'oli de palma es caracteritza per tenir un punt de fusió molt
alt, sent un híbrid de greix i oli vegetal que a 30 graus
centígrads ja és sòlid. Es compon d'un 50% d'àcids grassos
saturats, sobretot àcid palmític i àcid esteàric. A causa de la
seva alta proporció d'àcids grassos saturats, el seu consum
perllongat ,com la majoria dels greixos saturats amb un punt de
fusió alt, (les làcties i sèus) consumit a l'excés suposa un
potencial risc de problemes cardiovasculars.
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L'oli de palma s'empra, per exemple, barrejat amb la farina
per fer pa de motlle industrial que duri més temps tendre.
També s'usa per a tot tipus d'aperitius de borsa com patates
fregides o ganxets. També en la fabricació de margarines i
llards, que no són més que aliments sobre la base d'olis de
palma. També s'afegeix a alguns productes làctics com natilles,
formatges fosos infantils, tot tipus de brioixeria industrial i
nombrosos productes precuinats.
Els consumidors europeus reclamen cada vegada major
informació sobre allò que consumeixen i sobre la base de les
queixes emeses per aquests, ja que en l'etiquetatge dels aliments
no s'especificava el tipus d'oli vegetal utilitzat en l'elaboració
d'aliments processats, les institucions europees van aprovar el
Reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del
Consell de 25 d'octubre de 2011 sobre la informació
alimentària facilitada al consumidor, en el qual s'obliga al fet
que les empreses productores d'aliments hagin d'especificar el
tipus d'oli utilitzat en l'etiquetatge. Malgrat això, encara
existeixen empreses que no compleixen amb la normativa dins
de la Unió Europea o productes que són importats i no
contenen aquesta especificació.
Per tot això, Ciutadans-Partit de la Ciutadania presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de
l'Estat a dur a terme una campanya de sensibilització i consum
responsable de l'oli de palma pel seu impacte mediambiental i
social en la seva producció així com per la seva potencial
influència negativa en la salut.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de
l'Estat a entaular negociacions amb les empreses del sector
alimentari a fi que s'abandoni el seu ús per a finalitats
nutricionals.
3. El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de
l'Estat a supervisar el compliment del Reglament (UE)
1169/2011del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre
de 2011sobre la informació alimentària facilitat al consumidor
per part de les empreses alimentàries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme les mesures oportunes per limitar el consum de l'oli de
palma en els menors d'edat i a eliminar aquest producte en
l'elaboració dels menús dels centres escolars sostinguts amb
fons públics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme les mesures oportunes per eliminar del menú dels
hospitals gestionats pel IB-Salut aliments elaborats amb oli de
palma.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme les mesures oportunes per eliminar del menú de les
residències sociosanitàries gestionades amb fons públics,
aliments elaborats amb oli de palma.
Palma, a 6 d'abril de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot
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El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

E)
RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a implementació del mètode KIVA, 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.

A més a més, Balears és la tercera comunitat amb major
percentatge de fillets víctimes de l’assetjament escolar. Segons
l’Anuari de l’Educació de Balears, quasi un de cada 10 menors
(8,6%) confessa haver sofert assetjament en el col·legi. També
assenyala que les Illes tenen un percentatge superior de
víctimes de bullying que la mitjana espanyola.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar el programa KIVA a tots els centres
educatius de les Illes Balears.

Finlàndia, un país del nord d’Europa que compta amb 5
milions de d’habitants, ha estat l’exemple en educació per a
altres països durant els últims anys. Gràcies al seu sistema
educatiu que el catapultà als primers llocs de l’informe PISA i
la seva forma d’involucrar-se davant l’assetjament escolar s'ha
convertit en un referent mundial en matèria d’educació.
El 2006, el Ministeri d’Educació de Finlàndia sol·licità a la
Universitat el disseny d’un programa que reduís l’índex de
bullying.
Segons l’últim informe de la UNESCO denominat Ending
the Torment: Tackling bullying from the schoolyard to
cyberspace, a dia d’avui dos de cada deu alumnes pateixen
assetjament escolar.
El resultat de l’estudi realitzat per la Universitat, fou el
programa anomenat KIVA que es va començar a implementar
el 2009, que avui dia el 90 % dels col·legis finesos utilitzen. A
més,
aquest programa s’ha exportat a altres països europeus com
Suècia, Holanda, Regne Unit, Bèlgica, Itàlia, Estònia i
Luxemburg.
Des de la seva implantació als centres finesos, l’assetjament
escolar s’ha reduït en torn al 78 %, amb efectes col·laterals
positius com són la disminució de la depressió o la millora a
l’ambient i la percepció sobre els centres d’estudi.
Pasi Kaskinen, vicepresident executiu de la Finland
University Inc. va més enllà i afirmà que “Es tracta d'un
fenomen global que mereix un treball constant. El bullying té
efectes negatius a nivell individual, de les persones que el
sofreixen, però també a nivell estatal perquè moltes de les
persones que el pateixen difícilment s'incorporen al mercat
laboral d'una forma normal, i això també té efectes econòmics
negatius".
El Col·legi escandinau de Madrid o el Col·legi
Internacional Torrequebrada són dos dels centres privats que
van ser pioners a Espanya en la implantació del mètode Kiva el
2015. L’any 2016 es va implantar a unes cinquantena
d'ikastolas del País Basc i Navarra.
Per altra banda, Balears lidera l’abandonament escolar a
Espanya. El 2016 un 26,5 % dels joves d’entre 18 i 24 anys no
tenia estudis més enllà de l’etapa obligatòria ni seguia cap
formació.

Palma, a 6 d'abril de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

F)
RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a modificació dels requisits del permís d conduir
motos exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació
de la Policia Local de l'EBAP i per torn lliure, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
El passat 9 de gener es va iniciar el curs de la 39a promoció
del curs de la Policia Local enmig de la polèmica, per
l'exigència del carnet de moto A en vigor, juntament amb el
requisit de l'edat mínima, 18 anys, ja que ambdós són totalment
incompatibles, perquè el nou permís A, el qual està en vigor,
segons el RD818/2009, de 8 de maig, no es pot obtenir fins als
20 anys, més dos anys d'acreditació en la conducció del nou
permís i per tant s'estaria impedint un accés igualitari a la
funció pública, contrari a l'article 23.2 de la nostra Constitució.
Recordem que l'article 56.1.C de l'Estatut de l'Empleat
Públic, limita l'edat mínima d'accés a la funció pública als 16
anys i màxima a l'edat de jubilació. En ser una normativa
bàsica, aquesta edat mínima es pot modificar segons els
requisits exigits i en aquest cas, ja es limita als 18 anys, pel que
retrotreure de nou l'edat més enllà dels 20 anys, fa nul aquest
punt de les bases, doncs ens trobaríem òbviament, davant una
discriminació per qüestió d'edat.
El 17 de setembre (BOIB 118) es va publicar la Resolució
de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 14
de setembre amb les bases de la 39a promoció de la policia
local de l'EBAP, amb els mateixos requisits sol·licitats en
anteriors promocions (2010 i 2013) i entre ells els requisits de
tenir una edat mínima de 18 anys i “Estar en possessió del
permís de conduir de la classe B. Així mateix, els aspirants han
d'estar en possessió del permís de conduir de la classe que
preveu el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial
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Decret 772/1997, de 30 de maig, o el de la classe A2 a què es
refereix el Reglament general de conductors, aprovat pel reial
decret 818/2009, de 8 de maig”.

D'altra banda, hauria de ser un requisit, o més aviat un
mèrit? Quantes motos de les policies locals de les Illes Balears
superen els 35 KW (47 cavalls)?

I per aquest motiu es van presentar gran quantitat
d'aspirants amb l'A2, molts d'ells després de diversos mesos de
preparacions en acadèmies, davant la proximitat d'aquesta
convocatòria. Aquests requisits no s'havien d'acreditar fins a la
finalització del procés selectiu.

Molt poques. Per això no hauria de ser tant un requisit, tenir
l'A (actual de moto), més aviat un mèrit, doncs un policia pot
exercir molt bé la seva funció en qualsevol altra destinació, a
peu, amb bicicleta, a cavall, en un cotxe patrulla. Només
aquells que volguessin estar destinats a unitats motoritzades, les
motos de les quals sí que superen els 47 cavalls, serien els quals
l'haurien de tenir.

Va ser una desagradable sorpresa per a aquests aspirants
amb A2, doncs el termini de sol·licitud finalitzava el 5
d'octubre, que el 27 de setembre es publiqués en el BOIB la
Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques, de 22 de setembre, corregint un error detectat a les
bases, ja que el requisit dels permisos de conduir eren
incompatibles amb l'article 188.2.g del Decret 28/2015, de 30
d'abril, Reglament Marc de Coordinació de Policies Locals de
les Illes Balears i es corregiria pel requisit d'haver d' “Estar en
possessió dels permisos A i B en vigor”; encara que l'article
188.2.g no deia això, sinó literalment “estar en possessió dels
permisos de conduir de la classe A, B i BTP en vigor”. Per tant,
per què no es va sol·licitar el BTP si ho deia el Decret?
És arbitrari interpretar que no s'ha d'exigir el BTP i en canvi
fer coincidir l'A amb l'actual en vigor:
1. BTP: El Reial decret 1055/2015, de 20 de novembre, pel
qual es modifica el Reglament general de conductors, aprovat
per Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, va suprimir el BTP,
a partir de l'1 de gener de 2016, per aplicar una Directiva
Europea (Directiva 2014/85/UE), però no està eliminat per una
norma posterior en la nostra legislació i per tant, es podria
haver exigit.
2. A actual: l'actual Reglament general de conductors del
RD818/2009, de 8 de maig, fou també una modificació de
l'anterior Reglament aprovat pel RD772/1997, de 30 de maig,
que traslladava una Directiva Europea (DIRECTIVA
2006/126/CE) i per la qual es modificaven els permisos de
conduir a Espanya, especialment l'A, que fins aleshores es
podia obtenir amb 18 anys, amb la introducció d'un nou permís
intermedi, l'A2 actual, que es pot obtenir als 18 anys, i retardant
l'A, que no es pot obtenir fins a tenir 18 anys, més una
acreditació de 2 anys d'experiència amb l'A2.
Així, l'A limitat del RD772/1997 coincideix amb l'actual A2,
doncs els dos es poden obtenir als 18 anys i durant dos anys
estan limitats a unes determinades potències (25 KW màxim en
l'anterior A i 35 KW màxim, per tant, molt superior a
l'anterior).
L'única diferència és que amb l'A anterior, a partir dels dos
anys, automàticament es podia conduir qualsevol motocicleta
superior, sense cap tipus de limitació i per a obtenir l'actual A,
transcorreguts els dos anys, s'ha d'acudir a una autoescola (que
no un nou examen de trànsit) per realitzar un reciclatge d'unes
poques hores, previ pagament d'uns 350€.
Amb la conformitat de l'autoescola i un nou certificat
mèdic, la DGT envia el nou A a casa.

El més important i el quid de la qüestió: hi ha alguna norma
autonòmica que hagi modificat el sentit literal de l'article
188.2.g i 162.h? No. Doncs llavors perquè no es demana el
BTP i sí s'exigeix tan estrictament l'A en vigor ?
En anteriors promocions de l'EBAP, quan no estava en
vigor el Decret 28/20015, s'acceptava tant l'A del RD772/1997,
com l'A2 del RD818/2015 i no es discriminava ningú a les Illes
Balears per qüestió d'edat, ara sí, doncs coincidien amb l'edat
mínima dels 18 anys i per tant, els menors de 20 anys sí que es
podien presentar. Quants menors de 20 anys s'han presentat a
l'actual promoció? Cap. Perquè no podien.
Veiem com altres cossos ja s'han adaptat a l'actual
normativa. Abans en la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
exigirien l'A, B i BTP. Ara només s'exigeix el B i en alguns
casos l'A2.
Veiem també que comunitats autònomes com la
d'Extremadura, que fins fa molt poc exigirien l'A, B i BTP en
vigor, han canviat recentment -a data de 24 d'octubre de 2016la seva legislació per sol·licitar l'A2 i B en vigor i en la seva
disposició transitòria exposar que els “seran d'aplicació en els
processos selectius en curs durant el 2016”.
Per què sempre som els últims a adaptar-nos?
Finalment exposar que dels 21 alumnes expulsats per no
acreditar l'A en vigor, 8 d'ells han interposat diverses demandes
contra l'Escola Balear d'Administracions Públiques, pertanyent
a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, per
discriminació d'accés a la funció pública contrari a l'article 23.2
de la Constitució per discriminació per raó d'edat i en un d'ells,
per sexe:
1a) Discriminació per sexe: una de les aspirants denuncia
que va ser discriminada en la prova psicotècnica (PROVA
D), que tenia ben preparada respecte dels homes. Una prova
on suspenia un tant per cent molt gran d'aspirants, en
anteriors convocatòries i que en aquesta, sorprenentment
van aprovar tots amb un 10, beneficiant és clar els homes,
que havien tret millors puntuacions, gràcies a les proves
físiques. Les bases posaven que s'havia de baremar de 0 a
10 i el tribunal va entendre que s'havia de baremar entre
Apte i no Apte, és a dir, entre 0 i 10, ja que s'havia de fer
una mitjana aritmètica de les proves A+B+C+D.
1b) discriminació per edat per sol·licitar l'A i no l'A2: hi ha
diversos precedents de casos similars, amb sentències del
Tribunal Superior (a Canàries i a Madrid), que, gràcies a
certificats de la DGT, determinen que l'A i l'A2 són
equivalents. Pel que de seguir amb els plets, el resultat
d'aquests seran en la mateixa línia jurisprudencial; i a més
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

suposarà una despesa per als advocats de la comunitat i la
condemna en costes.

Ordre de Publicació
Quin perjudici es pot causar en el futur, si dintre d'un any,
surt una sentència que diu que s'han d'acceptar aquests aspirants
i /o retrotreure tot el procés, al moment que es va vulnerar
algun dels principis, per exemple els psicotècnics?
Què passarà amb els futurs policies que actualment estan
cursant la 39a promoció? I amb aquells que actualment estan
fent el curs i, objectivament, no ho haguessin de fer, en haver
quedat en últimes posicions, però han estat beneficiats
positivament per l'administració només pel fet de tenir l'A?

A)
A les preguntes RGE núm. 17288/16 i 17358/16, de la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l’Ens Públic Agència de Turisme de
les Illes Balears (ATB) durant el 2015 i el 2016.
Comparativa cost plantilla ATB 2014/2015/2016
2014

Finalment recordar que el curs es va oferir per a 48 places
i que només se'n van arribar a cobrir 44, ampliables a 52 i
sembla ser que alguns van abandonar al principi. No seria
millor acceptar a aquests 8 alumnes que han posat recursos
contenciosos, sense afectar la resta i cobrir el contingent ofert
inicialment? No seria més just per a tots?
Per tot l'anteriorment exposat, s'insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Modificar els articles 162.h i 188.2.g, del Decret 28/2015, de
30 d'abril, Reglament Marc de coordinació de Policies Locals
i on diu “Estar en possessió del permís A, B i BTP en vigor”,
haurà de dir “Estar en possessió del permís de conduir de la
classe B. Així mateix, els aspirants han d'estar en possessió del
permís de conduir de la classe que preveu el Reglament general
de conductors, aprovat pel Reial Decret 772/1997, de 30 de
maig, o el de la classe A2 a què es refereix el Reglament
general de conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009, de
8 de maig.”. Alternativa: “Estar en possessió del permís A2 i B
en vigor”; o bé "Estar en possessió del permís B” (aquesta
última opció facilitaria l'accés a totes les dones a la policia
local, ja que s'elimina una trava complicada, com és treure el
permís de moto).
2. Sol·licitar a l'Advocacia de la CAIB que s'aplani en els
processos judicials presentats i s'estimin les pretensions
d'aspirants que s'hagin sentit discriminats per raó d'edat i sexe
i que aquests siguin admesos i així evitar llargs judicis injusts
i també estalviar costos a l'Administració.

Fins maig
2015

A partir de
juny 2015

2016

Director

53.463,96

53.463,96

53.463,96

52.109,04

Adjunt a
direcció

50.463,96

50.463,96

50.463,96

50.463,96

Adjunt a
direcció

37.847,97

50.463,96

---

Adjunt a
direcció

50.463,96

50.463,96

---

Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
B)
A les preguntes RGE núm. 17289/16 i 17359/16, de la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l’Ens Públic Agència Tributària de
les Illes Balears (ATIB) durant el 2015 i el 2016.
Fins al 02/07/2015: 45.006,95€* .
Des del 03/07/2015 al 31/12/2015: 26.444,39€.
Durant el 2016: 53.464,22€.
*Aquesta quantia es correspon amb el sou en origen de
l’anterior director, titular del lloc d’Administrador Tributari.
Palma, 24 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

3. Sol·licitar una revisió del Decret 28/2015 per detectar
qualsevol altra irregularitat que vagi en perjudici de la llibertat
d'igualtat en l'accés a la funció pública.

Ordre de Publicació
Palma, a 7 d'abril de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
La portaveu suplent
María Consuelo Huertas i Calatayud

C)
A les preguntes RGE núm. 17290/16 i 17360/16, de la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de l’Ens Públic Centre Balears Europa
(CBE) durant el 2015 i el 2016.
Comparativa cost plantilla 2014/2015/2016
2014

Fins juliol
2015

A partir
d'agost 2015

2016

Director

3.550,02

0,00

26.844,07

62.656,02

Sotsdirector
1

37.972,32

0,00

0,00

0,00

BOPIB núm. 92 - 19 d'abril de 2017
Sotsdirector
2

77.278,00

42.685,02

14.770,80

75.458,42

Totals

118.800,34

42.685,02

41.614,87

138.114,44

Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
D)
A les preguntes RGE núm. 17291/16 i 17361/16, de la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels
òrgans unipersonals de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears durant el 2015 i el 2016.
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears no té
personalitat jurídica pròpia. L’únic òrgan unipersonal és la
Presidència que té assignada les retribucions d’alt càrrec
previstes a la Llei de Pressuposts.
Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

òrgans unipersonals de l'ens públic Consorci Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears durant el 2015 i el 2016.
Segons els Estatuts de l’EHIB, l’únic òrgan unipersonal és
el/la director-a gerent (art. 16 del Decret 30/2014, d’11 de
juliol, pel qual s’aproven els nous estatuts del Consorci Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears.
El director/a gerent és personal de la Universitat de les Illes
Balears. Per aquest càrrec, l’EHIB paga una factura a la
Universitat de les Illes Balears segons el següent detall:
Data fra.

Núm.

Import

Concepte

16/02/2015

E201500004

3.502,80

Director gerent EHIB
1T 2015

05/02/2015

E201500009

3.502,80

Director gerent EHIB
2T 2015

24/09/2015

E201500018

3.502,80

Director gerent EHIB
de 01/07/15 fins a
25/08/2015 Director
gerent EHIB a partir de
26/08/2015

04/11/2015

E201500028

3.502,80

Director gerent EHIB
4T 2015

Total 2015

14.011,20

E201600013

14.011,20

Total 2016

14.011,20

9/06/2016

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 17294/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci d'Aigües de les Illes
Balears durant el 2015.
Al Consorci d’Aigües de les Illes Balears no s’ha abonat
cap quantitat.
Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 17295/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci d'Infraestructures de
les Illes Balears durant el 2015.

Ordre de Publicació
G)
A les preguntes RGE núm. 17301/16 i 17371/16, de la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a quantitats cobrades pels

Director/gerent EHIB
anual 2016

Palma, 13 de març de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 17303/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment del sistema
d'observació costanera de les Illes Balears (SOCIB) durant
el 2015.
Cap dels membres d’aquest consorci perceben cap
retribució per a l’exercici dels seus càrrecs.
Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Cap dels membres d’aquest consorci perceben cap
retribució per a l’exercici dels seus càrrecs.
Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta
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Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 17304/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci per a la protecció i
acollida de les persones disminuïdes psíquiques profundes
de les Illes Balears (APROP) durant el 2015.

4786

BOPIB núm. 92 - 19 d'abril de 2017

No consten òrgans unipersonals al Consorci per a la
protecció i acollida de les persones disminuïdes psíquiques
profundes de les Illes Balears (APROP).

Directora de TV
(01/01/2015-01/06/2015
)

Mar Adrian Cortell

22.425,37€

Santa Ponça, 21 de febrer de 2017
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Palma, 22 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)

M)

A la pregunta RGE núm. 17309/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci Pla de Llucmajor
durant el 2015.

A la pregunta RGE núm. 17321/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears durant el 2015.
Dins la FBSTIB no existeix cap òrgan unipersonal.

Cap dels membres d’aquest consorci perceben cap
retribució per a l’exercici dels seus càrrecs.

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
N)

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 17312/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci Velòdrom palma
Arena durant el 2015.
Les quantitats cobrades durant l’any 2015 són les següents:
Andreu Villalonga: 27.975,83€ (des de l’1 de gener a 31 de
juliol).
Xavier Pujadas: 4.847,70€ (del 17 de novembre a 31 de
desembre).

A la pregunta RGE núm. 17324/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB) durant
el 2015.
La quantitat cobrada per l’anterior director gerent de gener
a juliol de 2015 va ser de 29.728,75€.
La quantitat cobrada pel director gerent actual el mes de
desembre de 2015 va ser de 4.455,33€.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Despeses de representació
Andreu Villalonga: 28,30€.
Xavier Pujadas: 3,80€.
Palma, 15 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 17318/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears durant el 2015.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 17325/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el 2015.
Gerent (actual): salari brut d’agost a desembre de 2015,
17.816,79€ (dels quals 1.456€ triennis reconeguts a
l’administració pública).
Gerent (anterior): salari brut de gener a juliol de 2015,
26.208,38€.

Retribucions anuals brutes any 2015
Càrrec

Nom i llinatges

Sou brut anual

Director General

José Mª Codony Oliver

53.464,45€

Gerent

José Mª Fabregat Planas

53.464,45€

Director de Ràdio

Eduardo de la Fuente Carrillo

53.464,45€

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
P)
A les preguntes RGE núm. 17326/16 i RGE núm.
17396/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Fundació
Jardí Botànic de Sóller durant el 2015 i el 2016.
D’acord amb els estatus de la Fundació Jardí Botànic de
Sóller i amb la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
Fundacions, els patrons integrants del patronat, com a òrgan de
Govern de la Fundació, exerceixen el seu càrrec gratuïtament,
i per tant no han cobrat cap quantitat en cap dels dos exercicis
(2015 i 2016).
Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la Dona
durant el 2015.
L’Institut Balear de la Dona no és un òrgan del sector
instrumental. El seu director és nomenat per Decret de la
presidenta del Govern de les Illes Balears, a proposta del
conseller/a. El Consell de Govern es dóna per assabentat i el
càrrec té una consideració equivalent a director general.
Palma, 3 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
T)

Q)

A la pregunta RGE núm. 17337/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la Joventut
(IBJOVE) durant el 2015.

A la pregunta RGE núm. 17328/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Fundació per a l'esport Balear
durant el 2015.

Les quantitats cobrades durant l’any 2015 són les següents:
María José Frau: 27.791,49€ (des de l’1 de gener a 3 de juliol).
Joan Ferrà Terrassa: 19.872,21€ (del 23 de juliol a 1 de
desembre).

Ordre de Publicació

Les quantitats cobrades durant l’any 2015 són les següents:
Jaime Thomàs Calafat: 29.437,38€ (de l’1 de gener a 31 de
juliol).
Joan Noguera Vidal: 20.461,14€ (del 19 d’agost a 31 de
desembre).

Despeses de representació i transport:
María José Frau: 260,40€.
Joan Ferrà Terrassa: 0,00€.
Palma, 15 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Despeses de representació i transport: no s’ha pagat cap
quantitat per aquests conceptes.
Palma, 15 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
R)
A les preguntes RGE núm. 17332/16 i RGE núm.
17402/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) durant el
2015 i el 2016.

Ordre de Publicació
U)
A les preguntes RGE núm. 17338/16 i RGE núm.
17408/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Institut
Balear de la Natura (IBANAT) ) durant el 2015 i el 2016.
Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
V)

Fins a 23/07/2015: 27.755,74€.
Des del 23/07/2016 al 31/12/2016: 20.931,40€.
Durant el 2016: 46.619,14€.
Palma, 17 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 17336/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari

A la pregunta RGE núm. 17340/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Institut d'Estudis Baleàrics
(IEB) durant el 2015.
Les quantitats cobrades durant l’any 2015 són les següents:
Salari Brut Anual:
• De l’1 de gener a 26 de juliol no hi va haver despeses de
gerència de l’IEB.
• Josep Ramon Cerdà: 22.774,54€ (del 27 de juliol a 31 de
desembre)
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Josep Ramon Cerdà: 1.259,69€ de triennis

Despeses de representació i transports
• Josep Ramon Cerdà: 1.787,46€ de triennis
Palma, 15 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
X)
A les preguntes RGE núm. 17343/16 i RGE núm.
17413/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic
Intervenció de la CAIB durant el 2015 i el 2016.
Intervenció de la CAIB no constitueix un ens públic i, per
tant, no és possible respondre a les seves preguntes. Pot obtenir
més informació sobre la Intervenció General de la CAIB
accedint a la plana web:
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=30&l
ang=ca
Palma, 14 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
Y)
A les preguntes RGE núm. 17344/16 i RGE núm.
17414/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic ISBA,
Societat de Garantia Recíproca durant el 2015 i el 2016.
ISBA, Societat de Garantia Recíproca, no forma part del
Sector Públic Autònomic, donat que és una entitat financera
que pertany al sector privat i, per tant, no disposam de la
resposta a les seves preguntes. Pot obtenir més informació
accedint a la plana web: www.isbasgr.es.
Palma, 14 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1684
&lang=ca
Palma, 17 de febrer de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 17347/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Oficina Balears a BrusselAles
durant el 2015.
Actualment no existeix l’Oficina Balears a BrusselAles. El
càrrec de delegat, vacant des del 03 de juliol de 2015, va tenir
unes retribucions de 42.697,71€, entre el 01 de gener de 2015
i l’esmentat 03 de juliol de 2015.
Palma, 3 de març de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 17348/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Oficina de Defensa dels Drets
del Menor durant el 2015.
L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor no és un òrgan
del sector instrumental. El seu director és nomenat pel Consell
de Govern, amb consideració equivalent a director general.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 17353/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Servei de Salut de les Illes
Balears (Ibsalut) durant el 2015.

Ordre de Publicació
Z)
A les preguntes RGE núm. 17345/16 i RGE núm.
17415/16, de la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a quantitats
cobrades pels òrgans unipersonals de l'ens públic Junta
Superior d'Hisenda durant el 2015 i el 2016.
La Junta Superior d’Hisenda no constitueix un ens públic i,
per tant, no és possible respondre a les seves preguntes. Pot
obtenir més informació sobre la Intervenció General de la
CAIB accedint a la plana web:

Càrrec
anuals 2015
Director/a d’Assistència Sanitària

Retribucions

43.066,16€
31.432,58€
38.791,12€
Director/a de RR.HH i Relacions Laborals 28.340,61€
Director/a Gerent Àrea de Salut Eiv-Form. 50.097,64€
31.999,89€
42.760,84€
Director/a Gerent Àrea de Salut Menorca
32.289,10€
47.913,53€
Director/a Gerent At. Urgències 061
21.009,80€
42.288,54€
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Director/a Gerent Atenció Primària Mallorca
21.238,41€
Director/a Gerent H.U. Son Espases
Director/a Gerent Hospital d’Inca
Director/a Gerent Hospital Son Llàtzer
Director/a Gerent Hospital de Manacor
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Salaris: 19.086,73€
Total: 19.086,73€
43.887,41€
17.421,18€
43.887,41€
42.494,59€
26.266,99€
49.553,69€
19.731,12€
75.672,63€

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Palma, 3 de març de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 17364/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci d'Aigües de les Illes
Balears durant el 2016.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 17354/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Serveis de Millora Agrària i
Pesquera (SEMILLA) durant el 2015.

Al Consorci d’Aigües de les Illes Balears no s’ha abonat
cap quantitat.

Any 2015
Gabriel Company Bauzá
President
Des de 14/09/2011 fins 03/07/2015
Dietes: 923,10€
Salaris: 0,00€
Total: 923,10€

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 17365/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci d'Infraestructures de
les Illes Balears durant el 2016.

Margarita Raquel Mercadal
Vicepresidenta
Des de: 14/09/2011 fins:03/07/2015
Dietes: 615,40€
Salaris: 0,00€
Total: 615,40€
Noemi Vila Merino
Directora Gerent
Des de 14/09/2011fins 03/07/2015
Dietes: 923,10€
Salaris: 27.857,13€
Total: 28.780,23€
Vicenç Vidal Matas
President
Des de 03/07/2015
Dietes: 0,00€
Salaris: 0,00€
Total: 0,00€
Mateu Ginard Sampol
Vicepresident
Des de 03/07/2015
Dietes: 0,00€
Salaris: 0,00€
Total: 0,00€
Immaculada Munar Pascual
Directora Gerent
Des de 17/08/2015
Dietes: 0,00€

Palma, 27 de febrer de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Cap dels membres d’aquest consorci no perceben cap
retribució per a l’exercici dels seus càrrecs.
Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 17366/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci de Gestió Sanitària
d'Eivissa durant el 2016.
No s’ha cobrat cap quantitat per part dels òrgans
unipersonals. El Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa
està en procés d’extinció.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 17368/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci de Recursos

4790

BOPIB núm. 92 - 19 d'abril de 2017

Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears durant el
2016.
Quantitats que han cobrat cada un dels òrgans unipersonals
de l’Ens Públic Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes
Balears durant l’any 2016:
• Presidenta del Consorci: 0€.
• Vicepresidenta del Consorci: 0€.
• Gerent del Consorci: 53.323,12€.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Palma, 22 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 17379/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci Pla de Llucmajor
durant el 2016.
Cap dels membres d’aquest consorci no perceben cap
retribució per a l’exercici dels seus càrrecs.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 17370/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci per a la Música de les
Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears
"Ciutat de Palma" durant el 2016.
Les quantitats cobrades durant l’any 2016 són les següents:
Salari Brut Anual:
Gerent Marc Rescalvo: 53.466,00€.
Palma, 6 de març de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 17373/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci per a la Millora
d'Infraestructures Turístiques i foment del sistema
d'informació costanera de les Illes Balears (SOCIB) durant
el 2016.
Cap dels membres d’aquest consorci no perceben cap
retribució per a l’exercici dels seus càrrecs.
Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 17382/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci Velòdrom Palma
Arena durant el 2016.
Les quantitats cobrades durant l’any 2016 són les següents:
Salari Brut Anual:
- Xavier Pujadas: 41.561,40€
Despeses de representació:
- Xavier Pujadas: 290,70€
Palma, 15 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 17383/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Delegació del Govern de les
Illes Balears per a l'Institut Ramon Llull durant el 2016.
Les quantitats cobrades durant l’any 2016 són les següents:

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 17374/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Consorci per a la protecció i
acollida de les persones disminuïdes psíquiques profundes
de les Illes Balears (APROP) durant el 2016.
No consten òrgans unipersonal al Consorci per a la
Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes Balears (APROP).

Salari Brut Anual:
- Lluís Maicas: 52.685,74€
Despeses de representació:
- Lluís Maicas: 455,95€
Palma, 17 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
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AO)
A la pregunta RGE núm. 17388/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes
Balears durant el 2016.
Relació de la quantitat cobrada:
Retribucions anuals brutes – any 2016
Càrrec
Nom i llinatges
Sou brut anual
Director general
Andreu Manresa i Montserrat
Gerent
Margarita Cardona Cardona*
Directora de Ràdio
Mar Cerezales Núñez
Director de TV
Joan Carles Martorell Velásquez

53.464,45€
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Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 17394/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB) durant
el 2016.
La quantitat cobrada pel director gerent a 31 de desembre
de 2016 és de 51.533,56€

53.464,45€
50.435,42€

Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez i Picard

53.464,45€

*Percep una indemnització de 22.000€/anuals en dotze
mensualitat, establerta a l’article 17.2 de la Llei 12/2015, de 29
de desembre de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016.
Santa Ponça, 21 de febrer de 2017
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 17398/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Fundació per a l'Esport Balear
durant el 2016.
Les quantitats brutes cobrades durant l’any 2016 són les
següents:

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 17391/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Fundació de Banc i Teixits de
les Illes Balears durant el 2016.
Dins la FBSTIB no existeix cap òrgan unipersonal.
Palma, 20 de febrer de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 17393/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Fundació d'atenció i suport a
la dependència i de promoció a l'autonomia personal de les
Illes Balears durant el 2016.
Les quantitats brutes cobrades pels òrgans unipersonals dels
òrgans unipersonals de l’ens públic Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears durant l’any 2016, varen ser les
següents:
•

Gerent (de l’1/01/2016 al 31/12/2016): 46.515,70€

Salari brut anual:
- Joan Noguera Vidal: 49.832,88€
Despeses de representació i transport:
- No s’ha pagat cap quantitat amb aquests conceptes.
Palma, 15 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Rut Mateu Vinent

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 17407/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Institut Balear de la Joventut
(IBJOVE) durant el 2016.
Les quantitats brutes cobrades durant l’any 2016 són les
següents:
Salari brut anual:
- Joan Ferrà Terrassa: 48.999,96€
Despeses de representació i transport:
- Joan Ferrà Terrassa: 360,80€
Palma, 15 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Rut Mateu Vinent
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Ordre de Publicació

Participació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

AU)
A la pregunta RGE núm. 17410/16, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitats cobrades pels òrgans
unipersonals de l'ens públic Institut d'estudis Baleàrics
(IEB) durant el 2016.

Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Les quantitats brutes cobrades durant l’any 2016 són les
següents:

C)

Salari brut anual:
- Josep Ramon Cerdà: 52.929,80€
- Josep Ramon Cerdà: 2.955,00€ triennis

RGE núm. 5255/17, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Presidència, sobre la línia política que pensa
desenvolupar en relació amb la transparència.

Despeses de representació i transport:
- Josep Ramon Cerdà: 8.611,31€
Palma, 15 de febrer de 2017
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Rut Mateu Vinent

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
3.17. INFORMACIÓ
A)
RGE núm. 4597/17 (rectificat amb els escrits RGE núm.
4994/17 i 5372/17), del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de
Cultura, Participació i Esports, sobre contractació de la
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports amb les
empreses vinculades al Sr. Jaume Garau Taberner.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4439/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 d'abril de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5002/17,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a eliminació de l'oli
de palma en l'alimentació.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 5254/17, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Cultura, Participació i Esports, sobre la línia
política de la seva conselleria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 d'abril de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de Cultura,

Designació dels diputats i diputades encarregats de
defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei
RGE núm. 2906/17, sobre la protecció de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que
pugui produir l'exploració, la recerca
l'explotació
d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, d'acord amb la
Junta de Portaveus, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta
de dia 12 d'abril de 2017, conformement amb l'establert a
l'article 186 del Reglament de la cambra, acorda d'encomanar
la defensa en el Congrés dels Diputats de la proposició de llei
esmentada als diputats següents:
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•
•
•

Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular.
Sra. Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista.
Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.
Palma, a 12 d'abril de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència en relació amb e cessament de
la Sra. Ana Maria Nuñez i Morcillo com a personal
eventual, a la plaça de cap de Gestió del Gabinet de
Presidència, adscrita al servei del president del Parlament
de les Illes Balears, i el seu nomenament com a cap de
Gabinet de Presidència.
Atès que:
El Molt Hble. Sr. Baltasar Picornell i Lladó, president del
Parlament de les Illes Balears, nomenà la Sra. Ana María
Nuñez i Morcillo com a personal eventual adscrita al seu servei
per ocupar la plaça de cap de gestió del Gabinet de Presidència
mitjançant l’escrit RGE núm. 2908/2017 de 16 de febrer que li
fou comunicada el 17 de febrer de 2017.

de 2017 i amb unes retribucions anuals corresponents a
54.349,90€ anuals.
3. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
4. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
A. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
B. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir
del dia següent de la publicació de la present resolució.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició
es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de
dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del recurs de reposició.
Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat
la resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Palma, sense limitació de temps.
C. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
A la seu del Parlament, 30 de març de 2017
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

El Sr. President sol·licita el nomenament de la Sra. Ana
María Nuñez i Morcillo com a personal eventual adscrita al seu
servei per ocupar la plaça de cap de Gabinet de Presidència,
mitjançant l’escrit 4554/2017 de 29 de març.
La relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears preveu la plaça de cap de Gabinet de Presidència
adscrita al servei del president del Parlament de les Illes
Balears.
Aquesta plaça roman vacant i dotada pressupostàriament.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
Resolució
1. El cessament de la Sra. Ana María Núñez i Morcillo com a
personal eventual adscrita al servei de Presidència, ocupant
la plaça de cap de Gestió del Gabinet de Presidència, amb
efectes econòmics i administratius des del 17 de febrer de
2017 i amb unes retribucions corresponents a 42.576,90€
anuals.
2. El nomenament de la Sra. Ana María Núñez i Morcillo com
a personal eventual adscrita al servei de Presidència,
ocupant la plaça de cap de Gabinet de Presidència, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 30 de març
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Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència en relació amb e nomenament
del Sr. Rubén Hernández i Pons com a personal eventual,
a la plaça de cap de Gestió del Gabinet de Presidència,
adscrit al servei del president del Parlament de les Illes
Balears.
Atès que:
La relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears preveu la plaça de cap de gestió del Gabinet de
Presidència adscrita al servei del president del Parlament de les
Illes Balears.
Aquesta plaça roman vacant i dotada pressupostàriament.
El Molt Hble. Sr. Baltasar Picornell i Lladó, president del
Parlament de les Illes Balears, sol·licita el nomenament del Sr.
Rubén Hernández i Pons com a personal eventual adscrit al seu
servei per ocupar la plaça de cap de gestió del Gabinet de
Presidència mitjançant l’escrit RGE núm. 4554/2017 de 29 de
març de 2017.
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L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Rubén Hernández i Pons com a
personal eventual adscrit al servei de Presidència, ocupant
la plaça de cap de gestió del Gabinet de Presidència, amb
efectes econòmics i administratius des del 30 de març de
2017 i amb unes retribucions corresponents a 42.576,90€
anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
A. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
B. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir
del dia següent de la publicació de la present resolució.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició
es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de
dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del recurs de reposició.
Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat
la resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Palma, sense limitació de temps.
C. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
A la seu del Parlament, 17 de febrer de 2017
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

2. Objecte del contracte i CPV
Subministrament d’energia elèctrica per als punts de
consum del Parlament de les Illes Balears:
Edifici seu del Parlament de les Illes Balears, carrer
Conqueridor, núm. 11 de Palma
Edifici Ramon Llull, carrer palau Reial, núm. 8 de Palma
CPV: 311540000 (Subministraments ininterromputs
d’energia)
3. Tramitació, procediment i criteris
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert
- Criteris d’adjudicació: únic criteri (oferta econòmica:
100%)
4. Termini d’execució i lloc d’execució
- Termini: un any d’acord amb l’establert a la lletra C del
Quadre de característiques del contracte que figura al Plec
de clàusules administratives particulars.
- Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer
Conqueridor, núm. 11 i carrer Palau Reial, núm. 8 de
Palma.
- Possibilitat de pròrroga: sí, d’un any addicional.
5. Sistema de determinació del preu i import màxim de
despesa
Preu de l’energia indexat horari.
El valor màxim del component MC (marge comercial) del
preu indexat horari de l’energia activa, sense l’IVA ni
l’impost elèctric, per a l’anualitat del contracte serà de:
0,009000 €/kWh
- Import màxim de despesa sense IVA: 91.277,92 €
- IVA 21%: 19.168,36 €
- Import total: 110.446,28 €
6. Valor estimat del contracte
- Valor estimat: 182.555,84 €
7. Garantia
Garantia provisional: eximida
Garantia definitiva: 5% de l’import màxim de despesa
8. Classificació i solvència
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional: d’acord amb les lletres F.1 i F.2 del Quadre de
característiques del contracte que figura al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
9. Habilitació empresarial
S’exigeix d’acord amb la lletra F.4 del Quadre de
característiques del contracte que figura al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

C)
Anunci de licitació per a l’adjudicació del contracte de
subministrament d’energia elèctrica per als punts de
consum del Parlament de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Dependència que tramita l’expedient: Serveis Econòmics
Núm. expedient: 1/2017
Perfil del contractant: www.parlamentib.es (perfil del
contractant)

10. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Serveis Econòmics del Parlament de les Illes
Balears
b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8
c) Localitat: Palma CP. 07001
d) Telèfon: 971228281
e) Fax: 971718201
f) www.parlamentib.es (perfil del contractant)
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11. Presentació de les ofertes
a) Lloc de presentació: Registre de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 8
de Palma, de 9.00 a 14.00 hores.
b) Data límit de presentació d’ofertes: 15 dies següents al
de la publicació d’aquest anunci al BOIB.
c) Documentació a presentar: l’establerta al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta
contractació.
d) Admissió de variants: no.
12. Obertura de proposicions
Tendrà lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Conqueridor, núm. 11 de Palma.
Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant correu
electrònic o fax.
13. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari d’acord amb l’establert a la
lletra N del Quadre de característiques del contracte que
figura al Plec de clàusules administratives particulars.
A la seu del Parlament, 6 de abril de 2017
L’oficiala major
Esperança Munar i Pascual
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