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a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de maig de 2017.
4983
AS) RGE núm. 6289/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ferreries a 1 de maig de 2017.
4984
AT) RGE núm. 6290/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Formentera a 1 de maig de 2017.
4984
A U) RGE núm. 6291/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de maig de 2017.
4984
AV) RGE núm. 6292/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Inca a 1 de maig de 2017.
4984
AW) RGE núm. 6293/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de maig de 2017.
4984
AX) RGE núm. 6294/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de maig de 2017.
4984
AY) RGE núm. 6295/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Gru p Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llubí a 1 de maig de 2017.
4985
AZ) RGE núm. 6296/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de maig de 2017.
4985
BA) RGE núm. 6297/17, del diputat And reu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Manacor a 1 de maig de 2017.
4985
BB) RGE núm. 6298/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari So cialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de maig de 2017.
4985
BC) RGE núm. 6299/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Maó a 1 de maig de 2017.
4985
BD) RGE núm. 6300/17, del diputat Andreu Alcover i Ordin as, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de maig de 2017.
4985
BE) RGE núm. 6301/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Marratxí a 1 de maig de 2017.
4986
BF) RGE núm. 6302/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Montuïri a 1 de maig de 2017.
4986
BG) RGE núm. 6303/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Muro a 1 de maig de 2017.
4986
BH) RGE núm. 6304/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments penden ts
a l'Ajuntament de Palma a 1 de maig de 2017.
4986
BI) RGE núm. 6305/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Petra a 1 de maig de 2017.
4986
BJ) RGE núm. 6306/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Pollença a 1 de maig de 2017.
4986
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BK) RGE núm. 6307/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Porreres a 1 de maig de 2017.
4987
BL) RGE núm. 6308/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de maig de 2017.
4987
BM) RGE núm. 6309/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de maig de 2017.
4987
BN) RGE núm. 6310/17, del dipu tat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de maig de 2017.
4987
BO) RGE núm. 6311/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de maig de 2017.
4987
BP) RGE núm. 6312/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de maig de 2017.
4987
BQ) RGE núm. 6313/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a 1 de maig de 2017.
4988
BR) RGE núm. 6314/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de maig de 2017.
4988
BS) RGE núm. 6315/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de maig de 2017.
4988
BT) RGE núm. 6316/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de maig de 2017.
4988
BU) RGE núm. 6317/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu a 1 de maig de 2017.
4988
BV) RGE núm. 6318/17, del diputat And reu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de maig de 2017.
4988
BW) RGE núm. 6319/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de maig de 2017.
4989
BX) RGE n ú m. 6320/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de maig de 2017.
4989
BY) RGE núm. 6321/17, del diputat Andreu Alcover i Ordin as , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Selva a 1 de maig de 2017.
4989
BZ) RGE núm. 6322/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sencelles a 1 de maig de 2017.
4989
CA) RGE núm. 6323/17, del d iputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de maig de 2017.
4989
CB) RGE núm. 6324/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sineu a 1 de maig de 2017.
4989
CC) RGE núm. 6325/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sóller a 1 de maig de 2017.
4990
CD) RGE núm. 6326/17, del diputat Andreu Alco v er i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de maig de 2017.
4990
CE) RGE núm. 6327/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de maig de 2017.
4990
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CF) RGE núm. 6328/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de maig de 2017.
4990
CG) RGE núm. 6329/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular d'Eivissa a 1 de maig de 2017.
4990
CH) RGE núm. 6330/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a p ag aments pendents
al Consell Insular de Formentera a 1 de maig de 2017.
4990
CI) RGE núm. 6331/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Mallorca a 1 de maig de 2017.
4991
CJ) RGE núm. 6332/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Menorca a 1 de maig de 2017.
4991
CK) RGE núm. 6333/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern d e
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de maig de 2017.
4991
CL) RGE núm. 6334/17 del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de maig de 2017.
4991
CM) RGE núm. 6335/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de maig de 2017.
4991
CN) RGE núm. 6336/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de maig de 2017.
4991
CO) RGE núm. 6337/17 del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de maig de 2017.
4992
CP) RGE núm. 6338/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de maig de 2017.
4992
CQ) RGE núm. 6339/17, del diputat A n dreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de maig de 2017.
4992
CR) RGE núm. 6340/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de maig de 2017.
4992
CS) RGE núm. 6341/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de maig de 2017.
4992
CT) RGE núm. 6342/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger a 1 de maig de 2017.
4992
CU) RGE núm. 6343/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de maig de 2017.
4993
CV) RGE núm. 6344/17, d el diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de maig de 2017.
4993
CW) RGE núm. 6345/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Gru p Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de maig de 2017.
4993
CX) RGE núm. 6346/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Go v ern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Campos a 1 de maig de 2017.
4993
CY) RGE núm. 6347/17, del diputat And reu A lcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de maig de 2017.
4993
CZ) RGE núm. 6348/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de maig de 2017.
4993
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DA) RGE núm. 6349/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Consell a 1 de maig de 2017.
4994
DB) RGE núm. 6350/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas , d el Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de maig de 2017.
4994
DC) RGE núm. 6351/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deu te del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a 1 de maig de 2017.
4994
DD) RGE núm. 6352/17, del dip u tat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de maig de 2017.
4994
DE) RGE núm. 6353/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de maig de 2017.
4994
DF) RGE núm. 6354/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de maig de 2017.
4994
DG) RGE núm. 6355/17, del diputat Andreu Alco v er i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de maig de 2017.
4995
DH) RGE núm. 6356/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de maig de 2017.
4995
DI) RGE núm. 6357/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de maig de 2017.
4995
DJ) RGE núm. 6358/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de maig de 2017.
4995
DK) RGE núm. 6359/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute d el Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de maig de 2017.
4995
DL) RGE núm. 6360/17, del diputat A n d reu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de maig de 2017.
4995
DM) RGE núm. 6361/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de maig de 2017.
4996
DN) RGE núm. 6362/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de maig de 2017.
4996
DO) RGE núm. 6363/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de maig de 2017.
4996
DP) RGE núm. 6364/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de maig de 2017.
4996
DQ) RGE núm. 6365/17, d el diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de maig de 2017.
4996
DR) RGE núm. 6366/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de maig de 2017.
4996
DS) RGE núm. 6367/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de maig de 2017.
4997
DT) RGE núm. 6368/17, del diputat And reu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de maig de 2017.
4997
DU) RGE núm. 6369/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari So cialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de maig de 2017.
4997
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DV) RGE núm. 6370/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a 1 de maig de 2017.
4997
DW) RGE núm. 6371/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de maig de 2017.
4997
DX) RGE núm. 6372/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a d eu te del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de maig de 2017.
4997
DY) RGE núm. 6373/17, del dip u tat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de maig de 2017.
4998
DZ) RGE núm. 6374/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro a 1 de maig de 2017.
4998
EA ) RGE núm. 6375/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern d e
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma a 1 de maig de 2017.
4998
EB) RGE núm. 6376/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra a 1 de maig de 2017.
4998
EC) RGE núm. 6377/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de maig de 2017.
4998
ED) RGE núm. 6378/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de maig de 2017.
4998
EE) RGE núm. 6379/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de maig de 2017.
4999
EF) RGE núm. 6380/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de maig de 2017.
4999
EG) RGE núm. 6381/17, del diputat A n d reu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de maig de 2017.
4999
EH) RGE núm. 6382/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de maig de 2017.
4999
EI) RGE núm. 6383/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de maig de 2017.
4999
EJ) RGE núm. 6384/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de maig de 2017.
4999
EK) RGE núm. 6385/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativ a a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de maig de 2017.
5000
EL) RGE núm. 6386/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de maig de 2017.
5000
EM) RGE núm. 6387/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Gru p Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de maig de 2017.
5000
EN) RGE núm. 6388/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Go v ern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de maig de 2017.
5000
EO) RGE núm. 6389/17, del diputat And reu A lcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de maig de 2017.
5000
EP) RGE núm. 6390/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de maig de 2017.
5000
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EQ) RGE núm. 6391/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de maig de 2017.
5001
ER) RGE núm. 6392/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva a 1 de maig de 2017.
5001
ES) RGE núm. 6393/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de maig de 2017.
5001
ET) RGE núm. 6394/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de maig de 2017.
5001
EU) RGE núm. 6395/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de maig de 2017.
5001
EV) RGE núm. 6396/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern d e
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de maig de 2017.
5001
EW) RGE núm. 6397/17, del diputat Andreu Alco v er i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de maig de 2017.
5002
EX) RGE núm. 6398/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de maig de 2017.
5002
EY) RGE núm. 6399/17, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de maig de 2017.
5002
EZ) RGE núm. 6402/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licituds per accedir
a un habitatge.
5002

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 6510/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proposta del Sr. Jarabo per entrar
al Govern.
5002
B) RGE núm. 6739/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a vigilància a Espalmador.
5003
C) RGE núm. 6744/17, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a tramesa d'informació
sol·licitada pels diputats.
5003
D) RGE núm. 6745/17, del diputat Josep Melià i Qu es , del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
modernització d'establiments turístics.
5003
E) RGE núm. 6746/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
Consell Econòmic i Social.
5003
F) RGE núm. 6747/17, d e la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conservació de paratges
naturals.
5003
G) RGE núm. 6749/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en la contractació de
persona d'infermeria en els serveis d'urgències hospitalàries.
5003
H) RGE núm. 6750/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Servei de Fisioteràpia
a les escoles de Menorca.
5004
I) RGE núm. 6751/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoleta de can Nebot a
Eivissa.
5004
J) RGE núm. 6752/17, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en el servei
de formació a distància del professorat.
5004
K) RGE núm. 6753/17, del diputat Ju an Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de les
obligacions tributàries.
5004
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L) RGE núm. 6754/17, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de Llei de
voluntariat.
5004
M) RGE núm. 6755/17, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "toros a la balear".
5004
N) RGE núm. 6832/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativ a a actuacions en
el Psiquiàtric.
5005
O) RGE núm. 6833/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a control de les
condicions laborals.
5005
P) RGE núm. 6834/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Po dem Illes Balears, relativa a falta de
finançament.
5005

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6413/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programació de contingut religiós,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5005
B) RGE núm. 6414/17, del diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS p er Mallorca, relativa a pregunta sobre els
joves i el voluntariat social, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5005
C) RGE núm. 6418/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb l'associació Auba,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5006
D) RGE núm. 6419/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes de mesurar
audiències, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5006
E) RGE núm. 6420/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per afavorir el
coneixement entre illes, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5006
F) RGE núm. 6422/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió del reportatge "Peatge
a l'ombra", davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5006
G) RGE núm. 6423/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativ a a d es connexions i
programes específics per illes, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5006
H) RGE n ú m. 6425/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga del pers o n al
d'estudis, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5006
I) RGE núm. 6426/17, de la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conflicte dels treballadors
d'informatius, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5007
J) RGE n ú m. 6427/17, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a seguiment de
l'acompliment dels criteris lingüístics, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5007
K) RGE nú m. 6431/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inversions en
producció, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5007
L) RGE núm. 6432/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, d el Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a relacions amb
FORTA, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
5007

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 6412/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears , MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt
(GxF-PSIB), relativa a instar la Sindicatura a fiscalitzar la comptabilitat electoral del PP a les eleccions de 2003.
5007

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6205/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears , relativa a instal·lació i control de mesuradors
de pol·len, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
5008
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B) RGE núm. 6415/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a interins de tres anys, davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.
5009
C) RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela, davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
5009
D) RGE núm. 6509/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca, relativa a rebuig a les polítiques de l'Estat respecte de
la plataforma d'emmagatzematge de gas Castor a les costes de Tarragona i Castelló, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
5010

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 6179/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Treball, Comerç
i Indústria, sobre l'estat actual del Pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social.
5012

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6190/17.

5012

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5177/17.

5012

C) Tramitació d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 895/16.

5012

D) Designació dels diputats i diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 4500/17,
de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
5012
E) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per al Projecte de llei d'accessibilitat universal de les Illes
Balears (RGE núm. 3355/17).
5012

4. INFORMACIONS
A) Substitució del càrrec de secretari de la Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears.

5013
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d e ma ig de 2017, aprovà la Llei de cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
LLEI DE CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ,
INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE LES
ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Les cambres oficials de comerç, indústria, serv eis i
n av egació són corporacions de dret públic, amb llarg a
trajectò ria, q ue presten serveis a l'empresa i duen a terme
funcions de caràcter consultiu i de col·lab o ració amb les
administracions públiques en tot allò que tingui relació amb la
representació, la promoció i la defensa dels interessos generals
del comerç, la indústria, els serveis i la navegació en l'àmbit de
les seves demarcacions.
Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació van
ser creades pel Reial decret de 9 d'abril de 1886, en reconèixer
com a tals les associacions voluntàries de comerciants,
industrials i naviliers. Una de les primeres a crear-se, el 29 de
setembre d'aquell mateix any, v a ser la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Palma.
Més tard, el Reial decret de 21 de juny de 1901 va conferir
el caràcter d'establiments públics a les cambres de comerç, en
va reformar el règim legal i va unificar els reglaments i estatuts
de totes les cambres de l'Estat, i, posteriorment, la Llei de bases
de 1911 va establir el model co n tinental d'adscripció
obligatòria i de contribució solidària per a totes les empreses,
i va confirmar i ampliar les funcions púb liq u es que tenien
atribuïdes.
La Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de camb res de
comerç, indústria i navegació, es va dictar a l'empara de l'article
149.1.18a de la Constitució Espanyola, en la mesura que
estableix les bases del règim jurídic de les cambres en la seva
dimensió d'administracions públiques, així com de l'apartat
1.10a del mateix article, que regula temes relatius al comerç
exterior, i va establir els principis bàsics de la legislació general
de l'Estat sobre la matèria.
El model continental de cambres a Espanya es va mantenir
fins a l'aprovació del Reial decret llei 13/2010, de 3 de
desembre, que va instaurar un nou model cameral de pertinença

voluntària, amb l'eliminació del recurs cameral permanent que
fins aquell moment havia suposat la seva principal font de
finançament.
Amb l'aprovació de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les
cambres de comerç, indústria, s erveis i navegació, s'han
introduït nombroses reformes amb la finalitat prioritària de
posar en marxa mesures eficien ts d'enfortiment i impuls del
sector empresarial, i amb l'objectiu d'aconseguir la regeneració
del teixit eco n ò mic i la creació d'ocupació. Aquesta norma
estableix que les comunitats autònomes han d'adaptar el
contingut de la seva normativa en aquesta matèria al que
disposa la mateixa llei i d ó n a u n termini per fer-ho, en
compliment de la qual cosa s'aprova aquesta llei.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprov at per la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la comunitat
autònoma, en l’article 31.9, competències de desenvolupament
legislatiu i execució en matèria de corporacions de dret públic,
representatives d'interessos econòmics i professionals.
Així, correspon a la comunitat autònoma el
desenvolupament legislatiu de la regulació bàsica de l'Estat en
matèria de cambres de comerç. La legislació autonòmica
dictada fins al moment a l'empara de tal competència s'ha
limitat a aprovar la Llei 7/2006, de 3 de maig, per a la creació,
mitjançant segregació, de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d'Eivissa i Formentera.
Conscients de la importància de les cambres de comerç en
el desen vo lu pament econòmic i empresarial de la nostra
comunitat autònoma, com a instrument valuós de col·laboració
amb les institucions públiques, aquesta llei consagra la seva
naturalesa com a corporació de dret públic, amb la finalitat de
continuar exercint les funcions publicoadministratives que han
contribuït a revitalitzar el teixit econòmic, el desenvolupament
empresarial i la generació d'ocupació.
Aquesta llei pretén reforçar el paper de les cambres oficials
de comerç de les Illes Balears com a entitats prestadores de
serveis, en particular a les petites i mitjanes empreses, i reforçar
el seu paper com a dinamitzadores tan t de l'expansió de les
empreses de la comunitat autònoma fora del nostre territori i en
l'àmbit internacional, com de la millora de la seva
competitivitat.
Així mateix aq uesta llei té com principis inspiradors
garantir la pluralitat, la representativitat empresarial, l'equilibri
dels sectors econòmics, la transparència en l'actuació de les
cambres i el contro l d 'aquestes pel que fa a les funcions de
caràcter publicoadministratiu que realitzen, per garantir l'interès
públic i la proximitat amb l'empresa, aprofitant l'experiència
acumulada durant la seva llarga trajectòria.
II
La llei consta de 37 articles es tructu rats en 6 capítols, 3
dis posicions addicionals, 4 disposicions transitòries, 1
disposició derog atò ria i 2 disposicions finals, així com d’un
annex amb l'estructura provisio n al de cadascuna de les
cambres.
El capítol I, de disposicions generals, regula la naturalesa,
la finalitat i les funcions de les cambres oficials de comerç,
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indústria, serveis i navegació de les Illes Balears. En manté la
naturalesa de corporacions de dret públic i la finalitat de
representació dels interessos generals del comerç, la indústria,
la nav egació i els serveis, i la prestació de serveis a les
empreses.
El capítol II regula l'àmbit territorial de les cambres i les
possibles alteracions.
El capítol III estableix l'adscripció a aq uestes, el cens i
l'organització de les cambres, fent referència al ple, al comitè
executiu i al president o la p res identa. Així mateix, fa
referència al secretari o la secretària general i al personal d'alta
direcció, i regula els reglaments de règim interior.
El capítol IV recull els principis bàsics del règim electoral
de les cambres oficials per elegir els membres dels seus òrgans
de govern.
El capítol Vpreveu el règim econòmic i pressupostari basat
en un sistema d'obtenció de recursos mitjançant la prestació de
serveis, que reforçarà la seva eficiència.
Finalment, el cap íto l VI recull el règim jurídic aplicable a
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de
les Illes Balears. Pel que fa al s eu règim jurídic, destaca el
principi de tutela a què estan subjectes les cambres en l'exercici
de la seva activitat.
Per últim, s’ha de destacar que la llei, mitjançan t la
disposició addicional segona, modifica l’article 19 de la Llei
11/2014, de 15 d’octub re, de comerç de les Illes Balears; i,
mitjançant la disposició addicional tercera, in tro d ueix una
norma relativa a la regularització d’autoritzacions d’instal·lació
de màquines recreatives.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte la regulació de les cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears
(d'ara endavant, les cambres), dins del marc fixat per la Llei
4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les camb res oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació.
Article 2
Naturalesa i règim jurídic
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pels reglaments de règim interior que aprovin aquestes
corporacions.
4. Els és aplicable amb caràcter supletori la legislació referent
a l'estructura i el funcionament de les administracions públiques
en allò que sigui conforme a la seva naturalesa i finalitats.
5. La contractació i el règim patrimonial de les cambres s’han
de regir pel dret privat, llevat de disposició legal en contra, amb
submissió als principis de transparència i no-discriminació,
publicitat, concurrència i objectivitat.
6. En virtut de les competències atribu ïd es a les comunitats
autònomes en matèria de cambres de comerç, correspon al
Govern de les Illes Balears, en els termes de la Llei 4/2014, d'1
d'abril, bàsica de cambres de comerç, indústria, serveis i
navegació, exercir la tutela sobre les cambres de les Illes
Balears, en l'àmbit de les seves competències i en el marc de la
legislació bàsica. Per fer-ne efectiva la tutela, la conselleria
competent en matèria de co merç pot, en qualsevol moment,
recollir informació sobre quals evol assumpte, garantint-ne la
confidencialitat i, si s’escau, guardar el secret de les dades
qualificades com a tals.
Article 3
Finalitat
1. Les cambres tenen com a finalitat la representació, la
promoció i la defensa dels interessos generals del comerç, la
indústria, els serveis i la navegació, així com la prestació dels
serveis a les empreses que exerceixin aquestes activitats.
2. Les cambres han d’exercir les funcions de caràcter p úblic
que els atribueixen aquesta llei i la legislació bàsica estatal, i
les que els puguin ser assignades d'acord amb els instruments
que estableix l'ordenament jurídic per les administracions
públiques en el seu respectiu àmbit de competència.
3. Les activitats que puguin dur a terme les cambres en el
compliment de la sev a finalitat s’han de dur a terme sense
perjudici de la llibertat sindical i d'associació empresarial, de
les facultats de representació dels interessos del col·lectiu
empresarial que assumeixin aquest tipus d'associacions i de les
actu acions d'altres organitzacions socials que legalment es
constitueixin.
4. També co rres p on a les cambres l'exercici de les activitats
privades que lliurement exerceixin.
Article 4
Funcions

1. Les cambres són corporacions de dret públic, que es
configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les
administracions públiques, especialment amb l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense detriment
dels interessos privats que persegueixen.

1. Les cambres tenen, en tot cas, les funcions de caràcter
publicoadministratiu previstes en l'article 5.1 de la Llei 4/2014,
d'1 d'abril, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació.

2. Per al compliment dels seus fins tenen personalitat jurídica
pròpia i plena cap acitat d’obrar. La seva estructura i
funcionament han de ser democràtics.

2. En e l d e s e n v o lu pamen t d e les fu ncio n s
pub licoadministratives, les cambres han de garantir la seva
imparcialitat i transparència.

3. Les cambres es regeixen, dins el marc del que disposa la
legislació bàsica estatal, en primer lloc, p el que disposen
aquesta llei i les seves normes de desplegament i, en segon lloc,

3. També correspon a les cambres desenvolupar les funcions
publicoadministratives que s'enumeren a continuació:
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a) Proposar a les admin istracions públiques de les Illes
Balears totes les reformes o mesures que considerin necessàries
o convenients per al foment del comerç, la indústria, els serveis
i la navegació.
b) Col·laborar en l'elaboració, el desenvolupament,
l'execució i el seguiment dels plans camerals autonòmics que es
dissenyin per a l'increment de la competitivitat del comerç, la
indústria, els serveis i la navegació.
c) Ser òrgan d'assessorament de les ad ministracions
públiques, en els termes que s'estableixin reglamentàriament,
per al desenvolupament del comerç, la indústria, els serveis i la
navegació.
d) Assistir a les administracions p ú bliq ues de les Illes
Balears en el desenvolupament de programes de millora de la
competitivitat empresarial de les illes.
e) Col·laborar amb les administracions públiques en la
representació dels interessos econòmics generals de les Illes
Balears a l'exterior, així com en l'acció exterior comercial.
f) Prestar serveis d'assessorament per a la promoció de
l'expansió nacional i internacional de les empreses de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
g) Col·laborar amb les administracions públiques com a
òrgans de suport i assessorament per a la creació d'empreses.
h) Col·laborar amb les adminis tracions públiques
mitjançant la realització d'actuacions materials per a la
comprovació del compliment dels requisits legals i la
verificació d'establiments mercantils i industrials , en
compliment del que estableix la normativa general i sectorial
vigent.

o) Contribuir a la promoció del turisme en el marc de la
cooperació i la col·laboració amb els òrgans competents de les
administracions públiques.
p) Col·laborar amb els òrgans competents de l'administració
per facilitar informació i orientació sobre el procediment
d'avaluació i acreditació per al reconeixement de les
competències professionals adquirides per experiència laboral,
així com en l'aportació d'instal·lacions i serv eis per a la
realització d'algunes fases del procediment, quan així
s'estableixi.
q) Desenvolupar i prestar serveis de mediació i arbitratge.
r) Qualsevol altra funció que l'ordenament jurídic els pugui
atribuir, així com les que puguin assumir mitjançant els
instruments previstos en aquest.
4. Per a l'exercici de les funcions indicades en l'apartat anterior
es poden establir col·laboracions, delegacions o encomandes
per part de l'administració pú b lica i subscriure, si s’escau,
l’oportú co nveni, contracte o un altre instrument de
col·laboració permès per l'ord en ament jurídic amb la cambra
oficial de comerç, indústria i serveis corresponent, en el qual
han de figurar, almenys:
a) Els òrgans que subscriuen el conveni i la capacitat
jurídica amb què actua cadascuna de les parts.
b) Els objectius a assolir o les activitats que s'assignin i les
actuacions que s'acordi desenvolupar per al seu compliment.
c) El mecanisme de finançament per al desenvolupament
adequat de l'objecte del conveni.
d) Els mecanismes previstos per garantir la coordinació de
les actuacions objecte del conveni.

i) Elaborar les estadístiques, les enquestes d'avaluació i els
estudis que considerin necessaris per a l'exercici de les seves
competències.

e) El termini de vigència, que no n’impedeix la pròrroga si
així ho acorden les parts signants del conveni.

j) Promoure i co o p erar en l'organització de fires i
exposicions.

f) Les causes d'extinció del conveni i els efectes de
l'extinció.

k) Col·laborar en els programes de formació establerts per
cen tres docents públics o privats i, si s’escau, per les
administracions competents de les Illes Balears.

g) Els mecanismes de denúncia i solució de controvèrsies.

l) Informar dels projectes de normes que afectin directament
els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis o la
navegació, en els casos i amb l'abast que l'ordenament jurídic
determini.
m) Tramitar, si s’escau, previ encàrrec de l'administració
autonòmica, els programes públics d'ajudes a les empreses en
els termes que s'estableixin en cada cas, així com gestionar
serveis públics relacionats amb aquestes, quan la seva gestió
correspongui a l'administració autonòmica i aquesta així ho
determini.
n) Col·laborar amb l'administració competent informant
dels estudis, els treballs i les accions que es duguin a terme per
a la promoció del comerç, la indústria, els serveis i la
navegació.

5. Les cambres poden dur a terme altres activitats, que han de
tenir caràcter privat i s’han de prestar en règim de lliure
competència, que contrib u eixin a la defensa, el suport o el
foment del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, o que
siguin d'utilitat per a l’acompliment de les finalitats indicades.
Entre d'altres, poden dur a terme les activitats de caràcter privat
següents, comp lin t en tot cas els requisits exigits en la
normativa sectorial vigent per exercir-les:
a) Establir serveis d'informació i assessorament empresarial.
b) Difondre i impartir formació
l'organització i la gestió de l'empresa.

en

relació

amb

c) Prestar serveis de certificació i homologació de les
empreses i crear, gestionar i administrar borses de franquícia,
de subproductes, de subcontractació i de residus, així com
llotges de contractació.
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d) Desenvolupar activitats de mediació, així com
d'arbitratge mercantil, nacional i internacional, de conformitat
amb el que estableix la legislació vigent.
e) Prestar serveis de consultoria privada per a la millora de
la competitivitat empresarial.
f) Realitzar actu acio n s de promoció i suport a l'expansió
nacional i internacional d'empreses.
g) Qualssevolaltres activitats de caràcter privat que s'ajustin
als requisits indicats en aquest apartat.
L'efectiva prestació per les cambres de les activitats de
caràcter privat indicades en l'apartat anterior està subjecta a
l’autorització prèvia del seu ple en els termes que determini el
reglament de règim interior de la cambra.
6. Per a l'exercici adequ at de les seves funcions, i amb
l’auto rització prèvia de l'administració tutelar, les cambres
poden promoure o participar en tota classe d'associacions,
fundacions i societats civils o mercantils, així com subscriure
els convenis de col·laboració oportuns. L'administració tutelar
ha de determinar els mecanismes de seguiment corresponents.
Per a l'atorgament de la dita autorització s'ha de justificar la
necessitat o la conveniència de la promoció o la participació
prevista. Igualment, l'òrgan competent de l'ad ministració
autonòmica en matèria de cambres pot denegar l'autorització
quan la cambra sol·licitadora no hagi acreditat, amb caràcter
previ, que la seva participació en les entitats i els convenis
assen y alats no afectarà el manteniment del seu equilibri
pressupostari.
7. L'autorització a q uè fa referència l'apartat anterior no
implica, en cap cas, l'assumpció de cap responsabilitat, ni
principal ni subsidiària, per part de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb els
drets i les obligacions derivats de les actuacions de les cambres
en l'àmbit de les seves activitats privades.
Article 5
Serveis mínims obligatoris
El Govern de les Illes Balears pot declarar com serveis
mín ims obligatoris els que estimi imprescindibles per a cada
camb ra respecte de les funcions previstes en la normativa
bàsica estatal i de les establertes en l'article 4 d’aquesta llei,
sense perjudici que determinades funcions i serveis els pugui
exercir una altra cambra de l'àmbit territorial de les Illes
Balears. Si el Govern declara aquests serveis mínims a alguna
o a totes les cambres de les Illes Balears, haurà de consignar la
corresponent assignació pressupostària.
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2. El Govern de les Illes Balears, amb prèvia consulta a les
cambres de les Illes Balears, aprovarà els plans camerals
autonòmics, que han de tenir, almenys, el contingut mínim
següent:
a) Actuacions previstes i memòria justificativa de la seva
necessitat i de la seva contribució a l'assoliment de les finalitats
indicades en l'apartat anterior; i mecanismes, si s’escau, de
coordinació amb els plans camerals de la Cambra d'Espanya.
b) Terminis màxims d'execució de les actuacions previstes,
definició d'objectius i indicadors del seu grau de compliment,
així com mecanismes de correcció de desviacions en el
compliment dels indicadors.
c) Criteris quantitatius i qualitatius de mesurament del
compliment dels objectius i del grau d'eficiència en la gestió.
d) Estud i econòmic de les actuacions previstes en el pla
cameral, amb desglossament del cost de les actuacions anuals
previstes i els recursos personals, materials i pressupostaris
necessaris.
e) Mecanismes de finançament de les actuacions previstes
en el conveni, que han d'estar totalment o parcialment vinculats
al compliment dels indicadors d'execu ció i efectes del dit
finançament en l'objectiu pressupostari del Govern de les Illes
Balears, així com determinació de l'aplicació pressupostària a
la qual s'han d’imputar les actuacions previstes.
f) Les garanties, si escau, del compliment de les
obligacions.
g) Creació d'un consell rector encarregat del seguiment, el
desenvolupament i la valo ració de l'execució del pla cameral
autonòmic, integrat per representants del Govern de les Illes
Balears i de cadascuna de les cambres, en el nombre i la forma
que es determini reglamentàriament.
h) Correspondrà al Consell Rector:
1. Fer un s eg u iment periòdic de l'evolució i el
desenvolupament del pla cameral en execució.
2. Estudiar qualsevol mes u ra, iniciativa o activitat
específica relativa a l'execució del pla cameral en vigor o
que s’hagi d’incloure en plans camerals successius, i
traslladar-la, si s’escau, al Govern de les Illes Balears.
3. Prop osar mesures addicionals de correcció de les
desviacions detectades en l'execució del pla cameral.
4. Aprovar anualment un informe d'avaluació del
compliment del pla cameral.

Article 6
Plans camerals autonòmics

3. Es podran establir mecanismes de cooperació entre les
actuacions previstes en els plans camerals aprovats pel Govern
de les Illes Balears i les actuacions del Pla Cameral
d’Internacionalització aprovat per l’Administració General de
l’Estat.

1. Per a l'execució d 'actuacions d'interès general en
desenvolupament de les funcions de les cambres, el Govern de
les Illes Balears pot establir un o diversos plans camerals
autonòmics en aquelles matèries que siguin de la seva
competència, especialment en internacionalització, en formació
professio n al i en competitivitat de les empreses de les Illes
Balears.

4. El Govern de les Illes Balear pot ato rg ar, en funció de les
dis ponibilitats pressupostàries, dotacions o subvencions de
concessió directa per a l'execució de les actuacions previstes en
els plans camerals a les cambres oficials de comerç, indústria,
serveis i navegació de les Illes Balears, en funció de la
naturales a de cada activitat, mitjançant la subscripció del
conveni de col·laboració corresponent.
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Capítol II
Àmbit territorial

Article 7
Àmbit territorial
1. A les Illes Balears podran existir fins a quatre cambres, la de
Mallorca, la de Menorca, la d’Eivissa i la de Formentera.
2. El Govern de les Illes Balears podrà autoritzar la creació
d’una cambra dins l’àmbit territorial de cada illa a proposta de
la conselleria competent en matèria de comerç i amb informe
previ de la cambra l’àmbit de la qual es vegi afectat per la nova
implantació quan les circumstàncies econòmiques i els
interessos comercials, industrials i de serveis així ho justifiquin,
i sempre que l’entitat que en resulti compti amb els recursos
econòmics suficients per al compliment de les seves funcions
i es garanteixi una millora dels serveis que es presenten.
3. En el supòsit qu e existeixi una única Cambra d’Eivissa i
Formentera, s’haurà de garan tir l’existència d’una delegació
territorial en aquella illa en la q ual no radiqui la seu de la
cambra.
Article 8
Delegacions territorials
1. Les cambres pod en establir, dins la seva demarcació
territorial, oficines i dependències en les poblacions que, per la
seva importància econòmica i per la seva activitat industrial o
mercantil, ho aconsellin per al compliment mateix de les seves
finalitats. Els acords de creació de delegacions s ’h an d e
notificar a la conselleria competent en matèria de comerç del
Govern de les Illes Balears.
2. Aquestes delegacions manquen de personalitat jurídica i
actu en com a òrgans desconcentrats per a la prestació dels
serveis de la cambra.
Article 9
Integració i extinció de cambres
1. La integració de cambres suposa la incorporació d'una o més
cambres a una altra, mitjançant la desaparició de la cambra o
cambres incorporades i la seva annexió a la q ue continua
s u b s istent, pel procés de fusió per absorció, cas en qu è
l'absorbent man té la personalitat jurídica i l'absorbida
s'extingeix. La integració pot ser voluntària o forçosa.
2. La integració voluntària ho ha de ser per acord de la cambra
absorbent i la cambra o les cambres absorbides, adoptat pels
plens respectius amb el quòrum exigit, i la integració pretesa
s’ha de justificar mitjançant l'estudi econòmic corresponent en
el qual es posi en relleu que la cambra absorbent, després de la
integració, compta amb prou recursos per al compliment de les
funcions que assumeixi pot garantir la qualitat dels serveis que
presti.
3. La integració forçosa, la pot determinar l'Admin istració de
la comunitat au tò n oma de les Illes Balears en els supòsits
d'inviabilitat econòmica de la cambra o en els previstos en la
llei per a la dissolució o la suspensió dels seus òrgans de
govern.

4. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en exercici de les facultats de tutela que té assignades,
pot acordar l'extinció de cambres, com a mesura excepcional de
salvaguarda dels interessos generals del comerç, la indústria,
els serveis o la navegació , la representació dels quals
constitueix la seva finalitat essencial. L'acord ha de ser adoptat
pel Consell de Govern, amb el requeriment previ efectuat a la
cambra interessada i mitjançant la incoació de l'oportú
procediment administratiu, quan es donin les condicions
d'insuficiència econòmica per al seu manteniment o en el
supòsit que efectuades dues eleccions successives resulti
impossible constituir el ple de la cambra.
5. L'acord d'extinció en els supòsits assenyalats determina la
in tegració de la cambra dissolta en una altra d'existent i la
liquidació de l'actiu i passiu, amb l'adscripció a aq u esta dels
mitjans materials o del romanent resultant.
6. En qu als evol cas ha de quedar garantida la viabilitat
econòmica i funcional de la cambra absorbent.
7. La cambra resultant del procediment d'integració és, amb
caràcter general, successora de la integrada.
8. Els acords del Consell de Govern en matèria d'extinció i
integració de cambres s’han de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, i són susceptibles de recurs en la forma
establerta en la legislació del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Capítol III
Adscripció, cens i organització
Article 10
Adscripció a les cambres
1. Les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres,
que exerceixin activ itats comercials, industrials, de serveis o
navilieres en l'àmbit territorial de les Illes Balears han de
formar part de les cambres dins de la circumscripció de les
quals tinguin establiments, delegacions o agències, sense que
d'això es desprengui cap obligació econòmica ni cap tipus de
càrrega administrativa, i s’ha de procedir a l'adscripció d'ofici
d’aquestes.
2. S'entén que una p ers o n a física o jurídica exerceix una
activitat comercial, industrial, de serveis o de navegació quan
per aq u es ta raó queda subjecta a l'impost d'activitats
econòmiques o tribut que el substitueixi al territori
corresponent de l'àmbit de les cambres.
3. En general, es consideren activitats incloses en l'apartat 1
d'aquest article totes les relacionades amb el tràfic mercantil,
tret de les excloses expressament per aques ta llei o per la
legislació sectorial específica.
En tot cas, n’estan excloses les activ itats agrícoles,
ramaderes i pesqueres de caràcter primari i els serveis de
mediadors d'assegurances ireassegurances privades que prestin
persones físiques, així com els corresponents a professions
liberals.
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Article 11
Cens públic

per 15 vocals en el de la Cambra d'Eivissa i Formentera. El seu
mandat és de quatre anys.

1. Les cambres han d’elaborar un cens públic d'empreses del
qual han de formar p art les persones físiques o jurídiques,
nacionals o estrangeres, que exerceixin les activitats
comercials, industrials, de serveis i navilieres en l'àmbit
territorial de les Illes Balears, per a l'elaboració del qual han de
comptar amb la col·laboració d e l'administració tributària
competent així com d'altres administracions que aportin la
informació n ecessària, i han de garantir, en tot cas, la
confidencialitat en el tractament i l'ús exclusiu d’aquesta
informació.

2. La composició del ple és la següent:

2. Per a l'elaboració del cens públic d'emp res es les
ad ministracions tributàries han de facilitar a les cambres les
dades de l'impost sobre activitats econòmiques i les censals de
les empreses que siguin necessàries. Únicament tenen accés a
la in fo rmació facilitada per l'administració tributària els
empleats de cada cambra que determini el ple.
Aquesta informació s'ha d’utilitzar per a l'elaboració del
cens públic d'empreses, p er al compliment de les funcions
publicoadministratives que aquesta llei atribueixa les cambres,
així com per a l'elaboració del cens electoral a què fa referència
l'article 21 d’aquesta llei.
El personal esmentat té, amb referència a les dades
indicades, el mateix deure de sigil que el personal funcionari de
l'administració tributària. L'incompliment d'aquest deure
constitueix, en tot cas, una infracció molt greu de conformitat
amb el seu règim disciplinari.
Article 12
Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern de les cambres s ón el ple, el comitè
executiu i el president o la presidenta.
2. A més les cambres han de comptar amb un secretari o una
secretària general. Igualment han de comptar, en la mesura en
què així ho disposin, amb el personal directiu i el perso n al
laboral necessari per a l’exercici correcte de les seves funcions.
3. Els reglaments de règim interior de les cambres han de
regular l'organització i el funcionament dels òrgans de govern,
dins els límits assenyalats per la legislació bàsica estatal i per
la normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
4. El mandat dels òrgans de govern de les cambres és de quatre
anys, i poden ser reelegits.
5. Les persones inhabilitades per a l'exercici d'ocupació o
càrrec públic no poden formar part dels òrgans de govern, ni
exercir els càrrecs directius a què es refereixen els paràgrafs
anteriors.
Article 13
El ple
1. El ple és l'òrgan suprem de govern i de representació de la
cambra; està compost per 42 vocals en el cas de la Cambra de
Mallorca, per 15 vocals en el cas de la Cambra de Menorca i

a) 28 vocals en el cas de la Cambra de Mallorca, 10 vocals
en el cas de la Cambra de Menorca i 10 vocals en el cas de la
Cambra d'Eivissa i Formentera, són les persones representants
de totes les empreses pertanyents a la cambra corresponent,
elegides mitjançant sufragi igual, directe i secret, en atenció a
la representativitat dels diferents secto rs econòmics que
pertoquin d'acord amb la classificació en els grups i, si s’escau,
en les categories, establerts en el reglament de règim interior de
cad a cambra, que es determinin d'acord amb els criteris
següents:
! Contribució de les empreses pertanyents a cada grup al
producte interior brut.
! Nombre d'empreses agrupades sectorialment per grups
d'epígrafs d'activitat de l'impost d'activitats econòmiques o
tribut que el substitueixi.
! Nombre de llocs de treb all directes creats per les
empreses integrants en cada grup.
b) 4 vocals en el cas de la Cambra de Mallorca i 2 vocals en
el cas de la Cambra de Menorca i de la Cambra d'Eivissa i
Formentera corresponen a persones representants d'empreses i
a persones de reconegut prestigi de la vida econòmica dins la
circu ms crip ció de cada cambra, elegides en la forma que es
determini reglamentàriament.
Aquestes pers o nes representants s’han de designar a
proposta de les organitzacions empresarials intersectorials i
territorials més representatives, per a la qual cosa han de
presentar la llista de p ersones candidates proposades en un
nombre que correspongui a les vocalies a cobrir. Per a això s’ha
de tenir en compte el que disposi la Llei de participació
institucional.
c) 10 vocals en el cas de la Cambra de Mallorca, 3 vocals
en el cas de la Cambra de Menorca i 3 vocals en el de la
Cambra d'Eivissa i Formen tera, corresponen a persones
representants de les empreses de major aportació voluntària a
cada demarcació, elegides en la forma q u e es determini
reglamentàriament, en funció de l'import de les aportacions
voluntàries i els patrocinis realitzats per les empreses. A aquest
efecte, s’han de tenir en compte les aportacions que aquestes
persones representants facin a la Cambra d'Espanya.
3. La condició de membre del ple és única i indelegable, i no té
caràcter retribuït.
4. Els membres del ple tenen el dret i el deure d'assistir, amb
veu i vot, a les sessions que aquest dugui a terme.
5. Poden assistir a les reunions del ple, amb veu però sense vot,
les persones de reconegut prestigi de la v ida econòmica de
l'àmbit territorial de la demarcació de la cambra. A aquesta
finalitat, el president o la presidenta ha de proposar als vocals
de les lletres a), b) i c) una llista que superi en un terç el
nombre de vocalies a elegir, determinades en el reglament de
règim interior.
6. El ple cessa després de la convocatòria d'eleccions i roman
en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres.
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7. Els membres electes del ple han de prendre possessió dels
seus càrrecs a la seu de la cambra dins el mes següent al de la
seva elecció.
8. El ple de la cambra, p er po d er fer vàlidament les seves
sessions en primera convocatòria, ha d'estar constituït, almenys,
per les dues terceres parts dels seus components, iha d’adoptar
els acord s per majoria simple dels assistents. En cas de no
poder constituir-se en primera convocatòria, el ple pot quedar
constituït en segona convocatòria sempre que hi assisteixin la
meitat més un dels seus components i, en aquest cas, perquè els
acords siguin vàlids, han d'adoptar-se amb el vot favorable de
dos terços dels assistents.
9. En el reglament de règim interior s’ha de determinar el règim
de provisió de vacants del ple.
10. El secretari o la secretària general i el director o la directora
gerent, si n'hi ha, han d’assistir, amb veu però sense vot, a les
reunions del ple.
11. L'administració tutelant pot designar un representant, que
ha de ser necessàriament convocat a les reunions del ple i que
hi ha d’assistir amb veu però sense vot.
Article 14
El comitè executiu
1. El comitè executiu és l'òrgan p ermanent de gestió i
administració a proposta del ple de la cambra, i està format per
les persones que exerceixin la presidència, les vicepresidències,
la tresoreria i pels vocals que es determinin en el reglament de
règim interior i elegits entre els membres del ple.
2. El nombre de membres del co mitè executiu ha de ser, com
a mínim, de 9 a la Cambra de Mallorca i de 5 a les cambres de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, i ha de garantir la pluralitat
del ple.
3. L'administració tutelant pot designar un representant, que ha
de ser convocat a les reunions de l'indicat òrgan de govern, que
hi ha d’assistir amb veu però sense vot.
4. El secretari o la secretària general i el director o la directora
gerent, si n'hi ha, han d’assistir, amb veu però sense vot, a les
reunions del comitè executiu.
5. El comitè execu tiu , per poder fer vàlidament les seves
sessions, ha d'estar constituït, almenys, per la meitat més un
dels seus components amb dret a vot.
6. La condició de membre del comitè executiu és única i
indelegable, i no té caràcter retribuït.
Article 15
El president o la presidenta
1. El president o la presidenta és l'òrgan de govern que té la
representació de la cambra i exerceix la presidència de tots els
seus òrgans col·legiats. És responsable de l'execució dels
acords del ple i del comitè executiu. El càrrec de president o
presidenta no és retribuït.

2. El president o la presidenta és elegit pel ple entre els seus
membres, en la forma que determinin els reglaments de règim
interior de cada cambra i supletòriamen t en la forma que
reglamentàriament determini l'administració tutelant, i pot ser
reelegit en una sola ocasió consecutivament.
Article 16
Els vicepres idents i/o les vicepresidentes i el tresorer o la
tresorera
1. Poden elegir-se com a màxim 2 vicepresidents i/o
vicepresidentes, d'acord amb la representativitat del ple, que
són elegits i se’n disposa el cessament per acord d’aquest entre
els s eu s membres, conforme a l'establert en el reglament de
règim interior de la cambra.
2. El tresorer o la tresorera és elegit i se’n disposa el cessament
per acord del ple entre els seus membres, conforme al
reglament de règim interior de la cambra.
3. Els vicepresidents i/o les vicepresidentes i el tres o rer o la
tresorera són membres del comitè executiu.
Article 17
El secretari o la secretària general
1. Les cambres han de tenir un secretari o una secretària
general que ha de tenir una llicenciatura o titulació de grau
superior. El secretari o la secretària general està sotmès al
règim de contractació laboral.
2. El seu nomenament i cessament correspon al ple de la
cambra, p er acord motivat adoptat per la meitat més un dels
seus membres. El nomenament ha de tenir lloc prèvia
convocatòria pública.
3. Qui ocupi la secretaria general té com a funcions, a més de
les que expressament li atribueixi el reglament de règim interior
o que, si s’escau, li delegui expressament la presid ència o el
mateix comitè executiu, vetlar per la legalitat dels acords dels
òrgans de govern de la cambra, i ha de fer, quan sigui
procedent, les advertències pertinents en aquest sentit i donar
fe pública dels actes i acords adoptats; a aquests efectes ha
d’assistir a les sessions dels òrgans de govern amb veu però
sense vot.
4. Qui ocupi la secretaria general ha de dirigir tots els serveis
de la cambra, i ha de respondre del seu funcionament davant el
co mitè executiu, tret dels casos en què les cambres disposin
d'un director o d’una directora gerent.
5. El reglament de règim interior ha de determinar la forma i els
supòsits en què hagi de ser substituït qui ocupi la secretaria
general, en ocasió d'absència temporal, vacant, malaltia o
qualsevol altre supòsit d'impediment temporal.
Article 18
El director o la directora gerent i altre personal
1. Les cambres poden comptar amb un director o una directora
gerent, que ha de tenir una llicenciatura o titulació de grau
superior; estar sotmès al règim de contractació laboral; ser
nomenat d’acord amb el que assenyala l'article 14 de la Llei
4/2014, d'1 d 'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç,
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indústria, serveis i n avegació; i ha d’exercir les funcions
executives i directives que li atribueixi el ple.

transcorregut dos mesos des de la seva presentació al registre
de l'administració tutelant.

2. Quan no h i hagi director o directora gerent, les seves
funcions les ha d’assumir el secretari o la secretària general.

3. En el reglament de règim interior s’han de regular, en tot cas,
les qüestions següents:

3. Tot el personal, incloent-hi qui ocupi la secretaria general,
que exerceixi les seves funcions al servei de les cambres queda
subjecte al dret laboral.

a) L'estructura d el ple, les seves funcions, el nombre i la
forma d'elecció dels membres del comitè executiu, les normes
de funcionament dels seus òrgans de govern i la cobertura de
possibles vacants sobrevingudes després de les eleccions.

4. El reglament de règim interior de cada cambra ha d’establir
el règim del personal al s erv ei de la cambra, així com el
procediment per contractar-lo, que s'ha d'adequar als principis
d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat de la convocatòria.
5. Així mateix, queden sotmesos al règim d'incompatibilitats
que estableixi el reg lament de règim interior de cada cambra.
En qualsevol cas, l'exercici d'un lloc de treball al servei de les
camb res és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec,
profes s ió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l'estricte compliment dels seu s deures o
comprometre la seva imparcialitat o independència.
Article 19
Reglament de règim interior i codi de bones pràctiques
1. Cada cambra s’ha de regir pel seu propi reglament de règim
interior, a proposta del ple aprovada per majoria qualificada de
dos terços i aprovat per la conselleria competent en matèria de
comerç, la qual també en pot promoure la modificació.
2. Els actes que acordin l'aprovació o la modificació dels
reglaments de règim interior de les cambres s’han de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per modificar el reglament de règim interior, s'han
d'observar els mateixos tràmits que per aprovar-lo.
Els reglaments de règim interior de les cambres sotmesos a
aprovació es consideren aprovats si, una vegada transcorreguts
tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de
l'administració tutelant, aquesta no n’ha denegat expressament
l’aprovació, no ha formulat objeccions en contra seu, ni n’ha
promogut la modificació.
En el supòsit q ue l'administració tutelant, d'ofici o com a
conseqüència de la presentació d'un reglament d e règim
interior, en promogui la modificació, ha d'assenyalar el termini,
no inferior a dos mesos, per a una nova tramesa del reglament,
la seva modificació o les al·legacions que s'estimin oportunes.
Rebudes les al·legacions, o transcorregut el termini de tres
mesos sense que hagirebut la nova proposta o quan aquesta no
s'ajusti a la modificació requerida, l'òrgan competent en matèria
de cambres redactarà la propos ta concreta de reglament o
modificació i la sotmetrà a consideració de les cambres per un
termini d’un mes, i només es podrà aprovar s i n o existeix
oposició expressa de les cambres. En cas de no haver-hi acord,
es prorrogarà l’anterior reglament.
Presentat el text corregit dins del termini establert o les
al·legacio n s a la modificació proposada, s'han d’entendre
estimades aquestes o aprovada la modificació quan hagin

b) El procediment d'ob ertu ra, gestió i tancament de les
delegacions territorials.
c) El procediment d'aprovació i revisió de les activitats
privades que ha de dur a terme la cambra.
d) El règim, el procediment de contractació i les
incompatibilitats del personal de la cambra.
e) Els mecanismes adequats per assegurar el funcionament
normal de la cambra en allò no previst en aquesta llei i en les
seves normes de desplegament complementari.
f) Qualssevol altres conceptes establerts per aquesta llei o
la seva normativa de desplegament.
g) S'han d’incloure com a annexos al reglament de règ im
interior l'estructura i la composició del ple quant a la seva
distribució per grups i, si s’escau, categories, així com el règim
de personal al servei de la cambra.
4. Així mateix les cambres han d'elaborar un codi de bones
pràctiques que garanteixi la imparcialitat i la transparència en
l’exercici de les seves funcions publicoadministratives. Ha de
ser aprovat pel ple i traslladat a l'administració tutelant. Aquest
codi s'ha de publicar en la pàgina web de les cambres. En el
codi de bon es p ràctiques han de constar, entre d’altres, els
aspectes següents:
a) Mecanismes que garanteixin la imparcialitat de les
camb res en l’exercici d e les s ev es f u n c io n s
publicoad ministratives, i que hi permetin l'accés a totes les
persones destinatàries d’aquestes en condicions d'igualtat
absoluta.
b) Mecanismes que garanteixin la s atis facció de l'interès
generali de les necessitats reals de les persones destinatàries de
les funcions assumides per les cambres, i l’exercici d’aquestes
funcions amb una voluntat de servei a la societat.
c) Mecanismes que garanteixin l'accés i la difusió de tota la
informació que consti en poder de les cambres, relativa a la
seva actuació en l'execució de funcions de caràcter
publicoadministratiu, de manera que les persones interessades
en puguin conèixer les decisions i la motivació.
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Capítol IV
Règim electoral

revisada cada quatre anys pel comitè executiu, amb referència
a l'1 de gener.

Article 20
Regulació del procediment electoral i dret electoral actiu i
passiu

3. Les cambres han d’elaborar, a més del cens electoral general,
un cens electoral específic constitu ït exclusivament per les
persones físiques o jurídiques que, formant part del cens
electoral general, hagin realitzat aportacions voluntàries a cada
demarcació, en la forma que es disposi reglamentàriament i en
el seu reglament de règim interior.

1. El règim electoral de les cambres s’ha de regir pel que
preveuen la Llei 4/2014, d '1 d'abril, bàsica de les cambres,
aquesta llei i la normativa reglamentària de desplegament. Amb
caràcter supletori i en allò que hi resulti aplicable, s'ha d’ajustar
al que disposa el règim electoral general.
2. Tenen dret electoral actiu i passiu les persones naturals i
jurídiques que compleixin els requisits de l'article 17 de la Llei
4/2014.
3. Per ser elector o electora, ja sigui en nom propi o en
representació de persones jurídiques, es requereix majoria
d'edat, no estar incurs en cap causa legal que impedeixi aquesta
condició i tenir una relació directa amb la persona jurídica
representada. S'entén per relació directa la condició
d'administrador, soci o empleat de la representada.
4. Les persones candidates a formar part dels òrgans de govern
de les cambres, a més, han de tenir la nacionalitat espanyola o
d'un Estat membre de la Unió Europea, la d'un Estat part en
l'Acord sobre l'Espai Econ ò mic Europeu, o la d'un Estat als
nacionals del qual s'estengui, en virtut de l’acord o tractat
internacional corresponent, el règim jurídic prev ist per als
ciutadans anteriorment esmentats; portar coma mínim dos anys
d'exercici en l'activitat empresarial als territoris esmentats; i
trobar-se al corrent en el pagament de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
5. Les persones d'una altra nacionalitat poden ser candidates
d'acord amb el principi de reciprocitat, sempre que compleixin
els altres requisits exigits en el paràgraf anterior.
6. Per ser persona candidata a membre del ple serà necessari,
a més, estar inclosa al cens electoral dins del grup p er la
representació del qual s'opta.
7. Les persones naturals o jurídiques que exerceixin activitats
corresponents a diversos grups o diverses categories delmateix
grup dels censos d'una cambra tenen dret a sufragi actiu i passiu
en cadascun d’ells. Si resulten elegides a més d'un grup o
categoria, han d'optar per la representació als òrgans de govern
de només un d'ells.
Article 21
Cens electoral general i específic

4. Les persones que integren el cens electoral tenen dret de vot
per a l'elecció dels òrgans de govern de les cambres dins de la
circumscripció de les quals tinguin establiments, delegacions o
agències.
Article 22
Publicitat del cens electoral
1. Una vegada obert el procés electoral, i dins els terminis que
reglamentàriament s'estableixin , cada cambra ha d'exposar el
seu cens al públic, en l’ad reça corporativa, en les seves
delegacions i en aquells altres llocs que estimi oportú.
2. Les reclamacions sobre la inclusió o l’exclusió de les
empres es als grups i les categories corresponents poden
presentar-se des del moment en què s'iniciï l'exposició dels
cen s os al públic fins a l’acabament del termini qu e
reglamentàriament s'estableixi.
3. Correspon al comitè executiu de la cambra resoldre les
reclamacions a què fa referència l'apartat anterior, en els
terminis que reglamentàriament es determinin.
Article 23
Convocatòria d'eleccions
1. Una vegada obert el procés electoral pel ministeri competent,
correspon a l'òrgan tutelar, prèvia consulta a les cambres, la
convocatòria d'eleccions per a la renovació dels membres dels
plens de les cambres. El procés electo ral s 'ha d’establir
reglamentàriament.
2. La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears com a mínim amb trenta dies d'antelació a la data
de les eleccions i cada cambra l’ha de fer pública a les seves
seus socials, així com publicar-ne l'an u nci en el diari de més
circulació a la seva demarcació territorial corresponent, sense
perjudici de difondre-la a trav és d'altres mitjans de
comunicació que estimi oportuns.
3. En la convocatòria s’han de fer constar:
a) Les seus de les juntes electorals.

1. El cens electoral de les cambres ha d’estar constituït per la
totalitat de les pers o nes físiques o jurídiques, nacionals o
estrangeres, que exerceixin les activitats comercials, industrials,
de serveis o navilieres no excloses de conformitat amb l'article
7 de la Llei 4/2014.
2. El cens electoral de les cambres ha de comprendre la totalitat
de les seves persones electores, clas s ificades en grups i, si
s’escau, en categories, en co n sideració a la importància
econòmica dels diversos sectors representats, en la forma que
es determini reglamentàriament. Aquesta classificació ha de ser

b) El nombre de col·legis electorals i els llo cs on hagin
d'instal·lar-se.
c) El dia i les hores en què les persones electores poden
emetre el vot presencial. Quan s'estableixin diversos col·legis
electorals, les votacions s’hi han de fer simultàniament.
d) Els terminis i requisits per a l'exercici del vot per correu.
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4. Contra els acords de les cambres sobre reclamacions al cens
electoraliels adoptats per les juntes electorals es pot interposar
u n recurs davant la conselleria competent en matèria de
comerç.
Article 24
Juntes electorals: constitució i composició
1. De conformitat amb l'article 18.2 de la Llei 4/2014, d’1
d’abril, bàsica de les cambres, per garantir l'objectivitat i la
tran s parència de les eleccions, s’han de constituir juntes
electorals, amb la composició i les funcions que es determinin
reglamentàriament, de manera que es garanteixi la sev a
actuació independent i eficaç.
2. Una vegada publicada la convocatòria, en el termini que
reglamentàriamen t s'estableixi, s’han de constituir les juntes
electorals, integrades per:
a) Dos representants de les persones electores de les
cambres, elegits per sorteig públic en tre una llista de les
persones electores proposades pel ple, en nombre d'un per cada
grup, en els terminis i les cond icions que s'estableixin
reglamentàriament. Si l'elecció recau en un elector o una
electora que presenta la seva candidatura per ser membre del
ple, ha de renunciar a fo rmar part de la junta electoral. En el
sorteig s’inclouran les persones substitutes o reserves per cobrir
possibles baixes, p er tal de garantir que el procés no quedi
aturat.
b) Dos representants elegits per l'administració tutelant,
un dels quals ha d’exercir les funcions de president o
presidenta.
3. El president o la presidenta ha de nomenar el secretari o la
secretària de la junta electoral, amb veu però sense vot, entre
personal funcionari de la conselleria q u e exerceixi les
competències en matèria de comerç.
4. En qualsevol cas, la junta electo ral pot demanar
l'assessorament en dret dels secretaris i/o les secretàries
generals de les cambres.
5. Els acords de la junta electoral, constituïda, almenys, per tres
dels seus membres incloent-hi el president o la presidenta, i
amb l'assistència del secretari o la secretària, s'adopten per
majoria dels vots dels membres presents, i és de qualitat, en cas
d'empat, el del president o la presidenta.
Article 25
Àmbit i mandat
1. Les juntes electorals tenen l’àmbit corresponent a cada
demarcació de les cambres.
2. El mandat de la junta electoral es prolong a fins a la
constitució delple de la cambra, moment en què queda dissolta.
3. Les funcions de la junta electoral, per a la possible provisió
de vacant delple després de les eleccions, han de ser assumides
pel comitè executiu de la cambra respectiva.
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Article 26
Presentació i proclamació de candidatures
1. Una vegada publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, és procedent la presentació de candidatures
davant la secretaria de la cambra respectiva.
2. Les candidatures s'han d e presentar per escrit, amb
l'acceptació de la persona candidata, davant la secretaria de la
cambra. En el cas de les persones jurídiques, les candidatures
s'han d'acreditar mitjançant un poder general de representació
o un acord exprés del consell d'administració.
3. Les candidatures han de ser avalades per la signatura,
almenys, del 5% de les persones electores dels grups o, si
s’escau, de la categoria corresponent. Si el nombre de persones
electores del grup o de la categoria és superior a dos-cents, és
suficient amb la signatura de deu d'elles per a la presentació de
la candidatura.
4. Finalitzat el termini de presentació de les candidatures, la
junta electoral, després de comprovar el compliment dels
req u is its exigits, procedeix a la proclamació de les persones
candidates.
5. Quan el nombre de persones candidates que han estat
proclamades per un grup o una categoria resulta igual al dels
membres a elegir, la seva proclamació equival a l'elecció.
6. El termini, la forma i les condicions de presentació i
proclamació de les candidatures s’han de desplegar
reglamentàriament.
7. La junta electoral ha de reflectir en una acta la proclamació
de les persones candidates i les incidències que s'hagin produït.
S’ha d’enviar una còpia certificada de l'acta a l'administració
tutelant i se n’ha de fer publicitat mitjançant anunci fixat a la
seu social d e la cambra i, almenys, en un dels diaris de més
circulació de les Illes Balears.
8. Contra els acords de la junta electoral es pot interposar un
recurs d'alçada davant la person a titular de l'òrgan que
exerceixi les funcions de tutela. El recurs no suspèn el procés
electoral, tret que l'administració tutelant consideri que la seva
resolució resulta fonamental per al desenvolu p ament del
procés.
Article 27
Vot no presencial
Les persones electores que prevegin que en la data de
votació no podran exercir el seu dret personant-se al col·legi
electoral corresponent, poden emetre el seu vot amb subjecció
als mitjans, req u is its i termin is q u e s'estableixin
reglamentàriament.
Article 28
Òrgans de govern en funcions
1. Els ò rg ans de govern han de continuar en funcions en
l'exercici de les seves atribucions des de la convocatòria de les
eleccions fins a la constitució del nou ple o, si s’escau, fins a la
designació de la comissió rectora que s'estableix en l'apartat 4
d'aquest article.
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2. Els òrgans de govern de la cambra han de facilitar el normal
desenvolupament del procés electoral i d e la formació i la
constitució del nou ple, així com el traspàs de funcions i poders
als n o us òrgans de govern elegits, i han de limitar la seva
actuació, des de la data de convocatòria de les eleccions per
l'administració tutelant, al d es patx ordinari dels afers de la
cambra i abstenir-se d'adoptar qualssevol altres acords, tret de
casos d'extrema urgència, que han d'estar prou acreditats i
autoritzats per l'administració tutelant.
3. Al president o la presidenta de la cambra en funcions li
corresponen les funcio ns de representació ordinària de la
cambra, així com presidir les reu n ions dels seus òrgans de
govern i, en matèria econòmica, fer i expedir ordres de
pagament i cobrament, sempre que no comprometin l'actuació
dels nous òrgans de govern electes.
4. En cas que no pugui constituir-se el ple, el departament que
exerceix les funcions de tutela ha de designar una comissió
rectora per al funcionament de la cambra. Si en el termini de
tres mesos la comissió rectora no aconsegueixla constitució del
nou ple pels procediments establerts en aquesta llei i en el seu
reglament de desplegament, ha de sol·licitar a l'òrgan tutelant
la convocatòria de noves eleccions.

Capítol V
Règim econòmic i pressupostari
Article 30
Règim econòmic
1. Les cambres , p er al finançament de les seves activitats,
disposen dels ingressos següents:
a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels
serveis que prestin i, en general, per l'exercici de les seves
activitats.
b) Els productes, les rendes i els increments del seu
patrimoni.
c) Les aportacions voluntàries d'empreses o entitats
comercials.
d) Els llegats i donatius que puguin rebre.
e) Els procedents de les operacions de crèdit que es facin.

5. La comissió rectora està constituïda pels membres següents:

f) Les dotacions o subvencions de concessió directa que els
s iguin atorgades per a l'execució de les actuacions que els
corresponguin en el marc dels plans camerals autonòmics.

a) El president o la presidenta de la cambra en funcions o,
si s’escau, el vicepresident o la v icepresidenta que el o la
substitueixi.

g) Els que provinguin dels convenis de col·laboració per a
la realització de l'encomanda, delegació o concessió previstos
en l'article 4.4 d’aquesta llei.

b) El secretari o la secretària general de la cambra.
c) Quatre vocals dels grups i les catego ries de més
importància econòmica dels diversos sectors representats en el
ple en funcions, elegits pel president o la presidenta en la forma
en què es determini reglamentàriament.
d) Un representant de l'administració tutelant.
6. L'exercici de funcions inclou únicament aquelles activitats de
gestió, administració i representació indispensables per al
funcionament ordinari de la corporació, de manera que no es
comprometi l'actuació dels òrgans de govern electes.
Article 29
Constitució dels òrgans de govern
1. Els membres elegits per sufragi han de prendre possessió
dels seus càrrecs a la seu de la cambra dins del mes següent al
de la seva elecció. Les persones físiqu es h o h an de fer
personalment. Les persones jurídiq u es, per mitjà d'un
representant designat a l’efecte amb poder suficient i sempre
que compleixi els requisits que estableixl'article 20.3 d’aquesta
llei.
2. El p ro cés electoral de la sessió constitutiva s’ha de
desenvolupar conforme al Reg lament de desplegament
d’aquesta llei i al reglament de règim interior de la cambra.

h) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei, en
virtut de conveni o per qualsevol altre procediment de
conformitat amb l'ordenament jurídic.
2. La disposició de béns patrimonials ha de tenir l'autorització
de l'administració tutelant quan es tracti de béns immobles.
Reglamentàriament es poden determinar altres supòsits en què
sigui necessària la seva autorització per a la disposició per part
de les cambres d'un altre tipus de béns patrimonials, en funció
del seu abast econòmic.
Article 31
Transparència
1. Les persones q u e gestionin béns i drets de les cambres
queden subjectes a indemnitzar els danys i perjudicis que els
puguin causar per accions o o missions realitzades per dol,
culpa o negligència greu amb infracció de la normativa vigent,
independentment de la responsabilitat penal o d'un altre ordre
que els pugui correspondre.
2. Les cambres, en l’exercici de les seves funcions
publicoadministratives, queden subjectes a la normativa
reguladora en l'àmbit de transparència i bon govern aplicable
a les administracions públiques. Conforme a això, h an de fer
públiques les subvencions que rebin així com altres tipus de
recursos públics que pu g u in percebre per a l’exercici de les
seves funcions. Igualment han de fer públiques les retribucions
percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables
respectius, aixícom les indemnitzacions percebudes, si s’escau,
en ocasió del cessament en el seu càrrec per qualsevol causa.
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Article 32
Pressupostos i liquidacions
1. Les cambres han d’elaborar els seus pressupostos ordinaris
i extraordinaris d'in gressos i despeses, així com les seves
corresponents liquidacions.
2. El ple de les cambres ha de sotmetre a l'aprovació de la
conselleria competent en matèria de comerç els pressupostos
ordinaris i extraord inaris, així com la seva liquidació, d’acord
amb els terminis que s'estableixin reglamentàriament. Així
mateix es pod en establir les instruccions necessàries per a
l'elaboració dels pressupostos i les liquidacions.
3. En tot cas, els comptes anuals i les liquidacion s s’han de
presentar, per a la seva aprovació, acompanyats de l'informe
d'auditoria de comptes corresponent.
Els comptes anuals , juntament amb l'informe d'auditoria i
l'informe anual sobre govern corporatiu, s’han de dipositar en
el Registre Mercantil i han de ser objecte de publicitat per la
cambra corresponent.
Correspon al Tribunal de Comptes o a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears la fiscalització de la destinació
dels fons públics que percebin les cambres de comerç de les
Illes Balears.
4. La conselleria competent en matèria de comerç pot requerir
a les cambres tota la documentació complementària que estimi
procedent i, en la seva tasca de fiscalització, ha de rebre tota la
col·laboració que requereixi de la cambra i tenir lliure accés, si
ho considera necessari, a la documentació interior de l'auditoria
certificant i a rebre d'aquesta els informes complementaris que
demani.
Article 33
Comptabilitat
1. Les cambres han de dur un sistema comptable d'ingressos i
despeses, així com de les variacions del seu patrimoni.
Reglamentàriament, es poden establir requisits per a aquest
sistema.
2. Per a l'adequada diferenciació entre les activitats públiques
i privades que poden desenvolupar en els termes de l'article 4
d'aquesta llei, les cambres han de mantenir una comptabilitat
diferenciada en relació amb les seves activitats públiques i
privades, sense perjudici de la unicitat dels comptes anuals.
Capítol VI
Règim jurídic
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3. En els supòsits de dissolució, liquidació i extinció previstos
en aquesta llei, la funció de tutela comprèn el coneixement i la
d irecció del procediment corresponent, així com l'adopció de
les mesures necessàries per garantir la prestació dels serveis
propis de les cambres, sense que l'administració tutelant quedi
directament o indirectament vinculada pels saldos deutors
derivats de la liquid ació , dels quals ha de respondre
exclusivament el patrimoni de la cambra extingida.
4. L'exercici de les funcions de tutela no implica, en cap cas,
l'assumpció de cap responsabilitat, ni principal ni subsidiària,
per part de l'administració tutelant en relació amb els drets i les
obligacions derivats de les actuacions de les cambres en l'àmbit
de les seves activitats.
5. Les relacions laborals queden fora de la tutela per part de
l'administració i estan subjectes a l'àmb it de gestió de les
cambres.
Article 35
Reclamacions i recursos
1. Les resolucions de les cambres dictades en exercici de les
seves competències de naturalesa publicoadministrativa, així
com les que afectin el seu règim electoral, són impugnables
davant la jurisdicció contenciosa administrativa, previ recurs
administratiu formulat davant la conselleria que exerceixi les
competències en matèria de comerç, en els termes q u e
s'estableixin reglamentàriament.
2. Les actuacions de les cambres en altres àmb its i,
singularment, les de caràcter laboral, mercantil i civil s’han de
dilucidar davant els jutjats i tribunals competents.
3. En tot cas, les pers o n es electores poden formular queixes
davant l'administració tutelant amb referència a l'actuació de les
cambres, que s’han de tramitar en els termes que s'estableixin
reglamentàriament.
Article 36
Deure d'informació
1. Les cambres han de trametre a l'Administració de la
comunitat autònoma, en els terminis i en la forma que es
determini, còpia o extracte de tots els acords que adoptin els
seus òrg ans de govern en relació amb les seves funcions
publicoadministratives.
2. L'Administració de la comun itat autònoma de les Illes
Balears pot sol·licitar l'ampliació o l’aclariment de la
informació a què es refereix l'apartat anterior, així com
qualsevol altra que consideri d'interès relacionat.

Article 34
Tutela

Article 37
Suspensió i dissolució dels òrgans de govern

1. Les cambres establertes al territori de les Illes Balears estan
subjectes en l'exercici de la seva activitat a la tutela de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
a través de la conselleria competent en matèria de comerç.

1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears pot suspendre l'activitat dels òrgans de les cambres en
els supòsits i mitjançant el procediment establert en l'article 37
de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació.

2. La funció de tutela comprèn l'exercici de les po testats
administratives d'aprovació, fiscalització, resolució de recursos,
suspensió, dissolució i extinció.

2. Quan es donin les circumstàncies que preveu l'article 37 de
la Llei 4/2014, l'administració tutelant pot dissoldre els òrgans
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de govern de les cambres i co n v o car noves eleccions o
suspendre l'activitat dels òrgans de govern de les cambres,
havent de quedar garantit el dret d'audiència d’aquests en la
tramitació del pro ced iment, en el cas que es produeixin
transgressions de l'ordenament jurídic vigent que, per la seva
gravetat o reiteració, facin aconsellable aquesta mesura, així
com en els supòsits d'impossibilitat de funcionament normal
d'aquells.
L'acord de s uspensió n’ha de determinar el termini de
durada, que no pot excedir de tres mesos, així com la
composició de la comissió gestora que té a càrrec seu la gestió
dels interessos de la cambra.
Si, transcorregut el termini de suspensió, subsisteixen les
raons que hi van donar lloc, dins del termini d'un mes, cal
procedir a la dissolució dels òrgans de govern de les cambres
i a la convocatòria de noves eleccions, així com a la pròrroga
de l'actuació de la comissió gestora. Així mateix es pot establir
que la prestació de serveis mínims per a les funcions públiques,
que s'estableixen en l'article 5 d’aquesta llei, la realitzi una altra
cambra.
3. En cas de no ser possible la celebració de noves eleccions i
la constitució dels òrgans de govern de la cambra,
l'administració tutelant en pot acordar l’extinció i s’ha
d’adscriure el seu patrimoni, prèvia liquidació p er l'òrgan de
gestió nomenat durant el període de s u s pensió, a la cambra
absorbent, conforme als termes establerts per al procés
d'integració de l'article 9 d’aquesta llei.
4. En el cas d'extinció, l'Administració de la comunitat
autònoma ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir que
les persones físiques ijurídiques adscrites, definides en l'article
7.1 de la Llei 4/2014, rebin els serveis propis de les cambres.
Disposició addicional primera
Exercici de competències
Quan aq u esta llei atribueix competències a la conselleria
competent en matèria d e cambres, o al Govern de les Illes
Balears, sense especificar l'òrgan concret d'aquesta encarregat
d'exercir-les, o genèricament a l'administració autonòmica, s'ha
d’entendre que les mencions es refereixen a la direcció general
que exerceix les competències en matèria de comerç o a l'òrgan
administratiu al qual les futures reestructuracions orgàniques
atribueixin amb caràcter general la tutela sobre les cambres.
Disposició addicional segona
Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears

Es modifica l’article 19 que queda red actat de la següent
manera:
“Tenen plena llibertat per determinar els dies i les hores
d’obertura al públic:
a) Els establiments comercials en els quals l’oferta
habitual sigui predominantment la venda de pastisseria i
rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i
carburants, i flors i plantes.

b) Els establimen ts comercials instal·lats a estacions,
ports , aeroports i mitjans de transport terrestre, marítim i
aeri, i els situats dins els establiments hotelers.
c) Els establiments comercials situats a les zones de
gran afluència turística.
d) Les botigues de conveniència, amb l’especificitat de
romand re obertes al públic almenys devuit hores al dia
d’acord amb l’article 11.3 d’aquesta llei.
e) Els mercats i mercadets de venda ambulant autoritzats
pels ajuntaments.
f) Els establiments de l’entorn immediat dels mercats i
mercadets a què es refereix l’apartat anterior sempre que es
donin les següents condicions:
- Que els mercats i mercadets de venda ambulant hagin
estat autoritzats pels ajuntaments abans del dia 18 de
desembre de 2016.
- Que es trobin ubicats en un radi màxim de 300 metres
lineals, degudament delimitat per la corresponent entitat
local amb especificació dels v ials que conformen el
perímetre. Els ajuntaments han de comunicar la
delimitació que hagin aprovat a l’òrgan competent en
matèria de comerç.
g) Els establiments comercials diferents dels anteriors,
amb una superfície útil d’exposició i vend a de fins a 300
m2, exceptuant els que pertanyin a empreses o grup s d e
distribució q ue no tenguin la consideració de petita o
mitjana empresa segons la legislació vigent.”
Disposició addicional tercera
Regularització d’autoritzacions d’instal·lació de màquines
recreatives
Les autoritzacions d’instal·lació que habiliten per instal·lar
màquines recreatives amb premi programat o de tipus B als
locals prev ists en l’article 2.2 del Decret 19/2006, de 10 de
març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic
aplicable a la ins tal·lació de màquines de joc, tendran una
vigència de 5 anys.
Les autoritzacions esmentades en el paràgraf anterior que en
l’actualitat no tenen un caràcter temporal de 5 anys, hauran de
s ol·licitar l’autorització d’instal·lació en el termini d’un an y
comptador a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
L’autorització s’atorgarà sempre que es compleixin tots els
requisits i les condicions establerts en la normativa vigent, i en
aquest cas es mantindran els butlletins de situació en vigor, si
bé d’ofici l’òrgan competent en matèria de joc emetrà nous
butlletins de situació.
La resolució s’ha de dictar en el termini de sis mesos a
comptar des de la data de la sol·licitud i s’entendrà desestimada
si no s’ha dictat resolució en aquest termini.
L’autorització podrà ser renovada per períodes d’igual
duració, sempre que se sol·liciti la renovació dins dels dos
mesos anteriors al termini de vigència i es compleixin tots els
requisits establerts en la normativa vigent.
Tran scorregut el termini d’un any sense haver sol·licitat
l’autorització d’instal·lació, l’òrgan competent en matèria de
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joc iniciarà els expedients sancionadors i de caducitat que
pertoquin així com l’anul·lació dels butlletins de situació en
vigor, si n’és el cas.
Disposició transitòria primera
Adaptació dels reglaments de règim interior
Dins el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor
d’aquesta llei, les cambres hi han d’adaptar el contingut dels
seus actuals reglaments de règim interior.
Disposició transitòria segona
Cambres existents
Sense perjudici del que disposa el capítol II d’aquesta llei,
les cambres existents han de continuar exercint les seves
funcions en les seves respectives circumscripcions actuals.
Disposició transitòria tercera
Òrgans de govern
Els òrgans de govern de les cambres han de contin uar
l'exercici de les seves funcions fins que es co n s titueixin els
n o us òrgans de govern després de l'acabament del procés
electoral corresponent, d'acord amb el que preveu la Llei
4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació, i amb el que disposa aquesta llei.
Disposició transitòria quarta
Estructura provisional del ple de la cambra
Fins a la renovació dels òrgans de govern de les cambres,
després d e l'acabament del procés electoral corresponent,
d'acord amb el que preveu la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació,
i amb el que disposa aquesta llei, els reglamen ts de règim
interior de cada cambra han de recollir la distribució del ple en
cadascuna establerta en l'annex 1.
Disposició derogatòria única
Normes derogades
Queden derogades les normes que d'igual o inferior rang
s'oposin al que disposa aquesta llei i, concretament, la Llei
7/2006, de 3 de maig, reguladora de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació d'Eivissa i Formentera.
Disposició final primera
Habilitació per al desplegament reglamentari
Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les
normes de desplegament d’aquesta llei.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Estructura provisional de la Cambra de Mallorca
Membres del Ple: 42
Representants per sufragi: 28 membres
Grup Energia i Indústria: 4
! Energia i distribució energètica: 1
! Indústria: 2
! Reparació:1
Grup Construcció i Promoció Immobiliària: 3
! Construcció: 1
! Instal·lacions i acabats d'obra: 1
! Promoció Immobiliària: 1
Grup Comerç: 7
! Gran superfície i gran distribució: 1
! A l’engròs: 2
! Al detall: 4
Grup Hostaleria: 7
! Allotjament: 4
Hotels, motels, pension s , fo n d es , cases d'hostes i
hotels-apartaments: 3
Altres establiments: 1
! Restauració i serveis recreatius: 3
Grup Transport: 4
! Transport terrestre de mercaderies i auxiliars: 1
! Transport terrestre de viatgers: 1
! Transport aeri i agències viatge: 1
! Transport marítim: 1
Grup Altres Serveis: 3
! Banca, assegurances, serveis a les empreses i
professionals: 1
! Educació, investigació i sanitat: 1
! Altres serveis: 1
Representants de prestigi: 4 membres
! CAEB: 3
! PIMEM: 1
Representants d'empreses aportants: 10 membres

Estructura provisional de la Cambra de Menorca
Membres del Ple: 15
Representants per sufragi: 10 membres
Grup Energia i Indústria: 4
! Indústria: 3
! Reparació: 1
Grup Construcció i Promoció immobiliària: 1
Grup Comerç: 1
Grup Hostaleria: 2
! Allotjament: 1
! Restauració i serveis recreatius: 1
Grup Transport: 1
Grup Altres Serveis: 1
Representants de prestigi: 2 membres
! CAEB: 1
! PIME Menorca: 1
Representants d'empreses aportants: 3 membres
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Estructura provisional de la Cambra d'Eivissa i
Formentera
Membres del Ple: 15

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a vetllar per
l'aplicació i el compliment del codi ètic mundial pel turisme
elaborat per l'ONU.

Representants per sufragi: 10 membres
Grup Energia i Indústria: 1
Grup Construcció i Promoció Immobiliària: 1
Grup Comerç: 2
! A l’engròs: 1
! Al detall: 1
Grup Hostaleria: 4
! Allotjament: 3
! Restauració i serveis recreatius: 1
Grup Transport: 1
Grup Altres Serveis: 1
Representants de prestigi: 2 membres
! CAEB: 1
! PIMEEF: 1
Representants d'empreses aportants: 3 membres

A la seu del Parlament, a 10 de maig de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

A la seu del Parlament, 16 de maig de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de maig de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 15753/16 , relativa a manteniment de
l'actual sistema de descompte de resident, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a mantenir el sistema de descompte de resident per als vols amb
els aeroports de la península amb les mateixes condicions i
normativa que fins ara, amb independència que el viatge sigui
fet amb caràcter particular, a través d'una contractació de grup
o col·lectiva o bé a través de convenis o acords entre empreses
i la companyia aèria prestadora del servei.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de maig de 2917, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5866/17, relativa a declaració de l'organitzacióMundial
del Turisme, 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible
per al Desenvolupament, amb les esmenes RGE núm. 6142/17
i 6129/17, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar l’increment de la quota tributària de impost
sobre estades turístiques.
2. El Parlament de les Illes Balears in s ta el Govern a
desenvolupar, allà on tengui competències, mesures concretes
en matèria de transport públic, com alternativa contra la
massificació en espais protegits iàrees d’especialvulnerabilitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme mesures concretes per posar en marxa un model
productiu diferent del monocultiu turístic que pugui garantir un
repartiment més equitatiu de la riquesa entre els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les iniciatives, accions i mesures que siguin
necessàries per tal d’evitar l’aplicació de la mesura anunciada
pel Ministeri de Foment.
3. El Parlament de les Illes Balears insta els diputats i senadors
representants de les Illes Balears a les Corts Generals a
formular, presentar i d efensar les esmenes que siguin
necessàries (tant als pressupostos generals de l'Estat com a
qualsevol altra po s s ible iniciativa legislativa) per impedir
q ualsevol modificació del sistema actual de descompte de
resident sempre que no hagi estat abans consensuada amb el
Govern de les Illes Balears i els consells insulars i havent
escoltat les principals entitats i associacions de caràcter
econòmic i social de la nostra comunitat.
A la seu del Parlament, 16 de maig de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de maig de 2017, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 66 0 7 /1 6 , relativa a actuacions en la
malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries, amb les
esmenes RGE núm. 6130/17, 6131/17, 6134/17, 6148/17,
6 149/17, 6159/17, 6151/17, 6152/17, 6153/17, 6133/17,
6072/17, 6135/17 i 6132/17, i quedà aprovada la següent:
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assimilable al de les famílies nombros es a les famílies amb
qualque membre celíac o diagnosticat amb intoleràncies
alimentàries específiques.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant a través del Servei de Seguretat
Alimentària pel compliment tant del Reglament de la UE sobre
la declaració d’al·lèrgens en establiments, com de la Directiva
UE 41/2009 sobre la composició i l'etiquetat dels productes
alimentaris per a persones celíaques; així co m a potenciar la
inspecció i el compliment de la normativa aplicable.

RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar les mesures de suport i col·laboració amb
les associacions de celíacs de les Illes Balears i d ’altres
intoleràncies alimentàries específiques per impulsar iniciatives
i accions relacionades amb l'ajuda al diagnòstic i a la
normalització dels aliments que aquests pacients poden ingerir.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar campanyes específiques d'informació
i conscienciació, en col·laboració amb les associacions, sobre
la malaltia celíaca o la intolerància al gluten, així com sobre la
resta d’intoleràncies alimentàries; ia actualitzar permanentment
la llista d’aliments aptes per a celíacs i, si n’és el cas, altres
intolerants, procurant que sigui publicada p er al seu accés
general i gratuït.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a adoptar totes les mesures fiscals i altres necessàries amb les
quals s'aconsegueixi un abaratiment dels aliments sense gluten
o elaborats específicament per a l’alimentació de persones amb
aquesta o altres intoleràncies, i la seva equiparació a la resta
d’aliments; així com a establir diferents ajudes directes a
persones que pateixen la malaltia celíaca, independentment de
la seva edat, en funció del g rup poblacional (famílies
nombroses, persones en atur o que rebin subsidi no contributiu,
persones jubilades, persones amb discapacitat, grups en risc
d'exclusió social, etc.).
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a afavorir l’accessibilitat dels productes i aliments
necessaris per a una dieta sense gluten o sense altres elements
causants d’intoleràncies específiques a tots els establiments de
venda d’alimentació, amb la major varietat i facilitat possible,
per garantir l’accés a una dieta saludable i equilibrada als seus
afectats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar conjuntament amb les associacions d e
persones celíaques perquè els establiments de restauració
incloguin a les seves cartes i menús aliments sense gluten, i
igualment els centres escolars i sanitaris.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure que els establiments de restauració s'identifiquin com
establiments amb cartes aptes per a celíacs i altres intoleràncies
digestives.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
i el Govern de les Illes Balears dins les seves competències a
analitzar la possibilitat de donar un tractament especial

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar potenciant la formació dels professionals
sanitaris en la intolerància al g lu ten i altres al·lèrgies
alimentàries per afavorir el diagnòstic precoç de la malaltia i
millorar la coordinació entre Aten ció Primària i Atenció
Hospitalària millorant la informació al Portal Web del Pacient.
10.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure tant la formació inicial dels
professionals de l'hostaleria, com la formació específica del
personal de restauració ja en actiu, en qüestions de celiaquia i
altres intoleràncies alimentàries.
11.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a: a) Unificar el protocol d'actualització periòdica
que permeti als professionals de la sanitat pública el diagnòstic
precoç de la celiaquia. b) Ampliar la formació dels
professionals sanitaris en relació amb la detecció i el diagnòstic
de malalts celíacs. c) Pos ar en marxa una campanya de
sensibilització del s ecto r hoteler i la restauració, per millorar
l'atenció dels celíacs als seus establiments. d) Incorporar el
criteri d'afectat per la malaltia celíaca al barem per a la
concessió d'ajudes de menjador als centres educatius.
12.
El Parlament de les Illes Balears insta el Servicio
Nacional de Salud a elaborar un mapa epidemio lò gic dels
afectats per la intolerància al gluten, tal i com han sol·licitat les
associacions de malalts.
13.
El Parlamen t d e les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol a crear un registre de pacients celíacs en
col·laboració amb les associacions que els rep resenten i els
professionals sanitaris.
14.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir de manera obligatòria que els centres
públics (incloent-hi els sanitaris, educatius, socials, entre
d'altres) que comptin amb serveis de cafeteria o menjador,
ofereixin dietes sense gluten i que els seus treballadors disposin
de formació adequada.
A la seu del Parlament, 16 de maig de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig de 2017, d eb até la InterpelAlació RGE núm. 4646/17,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política
del Govern respecte de les autopistes d'Eivissa.
Actuà com a interpelAlant el diputat Aitor Morrás i
Alzugaray i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears
el conseller de Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de maig de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4945/17,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern en
matèria d'habitatge.

edificacions en àrees protegides, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
D) RGE núm. 5642/17, de la diputada María Consuelo Huertas
i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a devolució
de la targeta sanitària, que contestà la consellera de Salut.
E) RGE núm. 5682/17, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
d el Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
hab itatges del Camp Redó, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
F) RGE núm. 5641/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Llei de cap italitat i
descomptes als residents balears en el transport públic, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
G) RGE núm. 5693/17, de la d ip u tada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamen tari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a centre sociosanitari de Menorca, que
contestà la consellera de Salut.
H) RGE núm. 568417, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a treballadores
de KLE, que contestà el co n s eller de Treball, Comerç i
Indústria.
I) RGE núm. 5689/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions
adreçades a entitats socials per pal·liar la pobresa energètica,
que contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

Actuà com a interpelAlant el diputat Xavier Pericay i Hosta
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

J) RGE núm. 5687/17, del diputat Vicen t Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització
del personal sanitari, que contestà la consellera de Salut.

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

K) RGE núm. 5686/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a liquidació de les
bestretes amb els consells insulars, que contestà la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig de 2017, debaté les preguntes que es relacion en a
continuació:
A) RGE núm. 5643/17, del diputat Josep Cas tells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a materialització
del pacte educatiu, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
B) RGE núm. 5688/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació de la web del
Saló Nàutic de Palma, que contestà el conseller de Treball,
Comerç i Indústria.
C) RGE núm. 5831/17, de la diputada Mis ericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa a

L) RGE núm. 5691/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a sinistralitat laboral a
les Illes Balears, que contestà el conseller de Treball, Comerç´i
Indústria.
M) RGE núm. 5694/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Institut de Salut Labo ral, q u e contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
N) RGE núm. 5683/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a la problemàtica de l'habitatge, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 5692/17, de la diputada Marg arita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Po p ular, relativa a accés a
l'habitatge, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de maig de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
P) RGE núm. 5914/17, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a implicació
del Govern en la seguretat de les Festes de San t Jo an, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
Q) RGE núm. 5916/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a deixadesa en el Port
d 'Andratx, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

AB) RGE núm. 5928/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
d el Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativ a a
inspectors de turisme, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
AC) RGE núm. 5925/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes, relativa a venda
ambulant il·legal, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
AD) RGE núm. 5922/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativ a a elecció de
l'educació dels fills, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

R) RGE núm. 5918/17, de la dip u tada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a
abandonament escolar a les Illes Balears, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
S) RGE núm. 5920/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra
la processionària del pi, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
T) RGE núm. 5924/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impost de
begudes en s u crades, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
U) RGE núm. 5929/17, de la diputada Olga Balles ter i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels AD i
ATD, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig de 2017, rebutjà la Moció RGE núm. 5403/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativ a a situació dels plans
d'igualtat del personal empleat públic docent i estatutari de
l'admin istració autonòmica, amb el resultat següent: vots
emesos 55, vots a favor 22, vots en contra 33 i abstencions 0.

V) RGE núm. 5919/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a rigor en la informació
que es trasllada als ciutadans, que contestà el vicepresident i
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.
W) RGE núm. 5926/17, del dip utat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a plans de les empreses de cotxes de lloguer homologats, que
contestà el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i
Turisme.
X) RGE núm. 5923/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears , relativa a
treballadores del 061, que contestà la consellera de Salut.
Y) RGE núm. 5917/17, d el diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en el club
social "Amics", que contestà la consellera de Salut.
Z) RGE núm. 5921/17, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència d el Pla
Juncker, que contestà el vicepresident i conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme.
AA) RGE n ú m. 5931/17, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
tancament dels treballadors del Psiquiàtric, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
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Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de maig de 2017, rebutjà els Punts 1 i 3 de la Moció RGE núm.
5866/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a declaració de l'organització Mundial del Turisme, 2017 Any
Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament,
amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 56, vots a favor 8, vots en contra 40 i
abstencions 8.
• Punt 3: vots emesos 56, vots a favor 17, vots en contra 35
i abstencions 4.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
4500/17.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2017, prengué en consideració, per assentiment de
tots els assistents, la Pro po sició de llei esmentada, de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Aprovació de l'Informe sobre el compliment del
pressupost del Parlament per a l'exercici 2016.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2017, aprovà, per assentiment, l'informe esmentat,
aprovat per la Mesa en data 29 de març proppassat.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

dirigir a pares i mares, professionals, educadors i educadores
d'esport campanyes informatives centrades en la necessitat del
joc net en l'esport i en la societat en general, com la campanya
del govern "Posam valors a l'esport". Aquest programa es fa en
col·laboració amb la UIB i els Consells i durant el 2016 s'han
format en valors 500 entrenadors de les Illes. L'objectiu durant
el 2017 és la formació de pares i mares. Això va acompanyat
d'una campanya de difusió i sensibilització dels valors a
l'esport.
D'altra b an da, des de la Comissió contra la Violència a
l'Esport un dels objectius del 2017 és iniciar els tràmits per
desenvolupar a nivell normatiu aquesta comissió, prevista a la
Llei de l'Esport de les Illes Balears. Això suposarà la
possibilitat d'aplicar mesures concretes per evitar la violència
a l'esport.
L'esport en la societat es constitu í co m una de les eines
socials, dinamitzadora i de gran poder transformador. La
transmissió de valors com la concòrdia, la convivència, el
respecte són base fonamental en una societat amb un futur de
progrés on es pugui arribar a una societat igualitària i equitativa
per a totes.
És fonamental teixir aliances amb tots els secto rs de la
societat, des de les institucions, el món dels esports fins a la
societat civil en tota la seva diversitat, per portar a nines i nins
a camps d'esports i de joc i per educar-los al costat de les seves
famílies sobre els beneficis de l'activitat física. Des
d'aquí cimentar una societat més justa i igualitària.
Utilitzem l'esport també com a vehicle de comunicació, com
a eina de mobilització social que reuneix a comunitats p er a
d eterminades campanyes i com un mitjà poderós de crear
consciència sobre missatges clau a tornejos o esdeveniments
esportius, i és per això que hem de tenir una cura especial amb
els missatges que es transmeten des del món de l'esport.

C)
Declaració institucional s obre la violència al món
esportiu.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de maig de 2017, s'aprovà, per assentiment, la declaració
institucional esmentada que es transcriu a continuació.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
Declaració institucional sobre la violència al món
esportiu
Davant dels esdeveniments ocorreguts a Alaró, Llucmajor
i Eivissa i per lluitar contra la violència a l'esport entenem que,
juntament amb les mesures de caràcter reactiu, s'ha d'abordar
el tema a llarg termini de forma coordinada, estructu rad a i
integrada, enfocant-ho cara una reducció dels nivells de
tolerància respecte de la violència i actuant amb la jo v entut
invertint en accions pedagògiques, d e manera que aquesta
adquireixi una actitud de rebot cara les conductes violentes.
Entenem que és de vital importància exercir en
l'ensenyament i en l'educació una política social preventiva
enfocad a a difondre en la joventut el rebuig a la violència, i

Per això, la falta d'igualtat d'homes i dones als esports, la
discriminació racial i per orientació sexual són problemes
s ocials que envolten la violència a l'esport i que s'haurien
d'eradicar amb l'educació en valors que s'ha de fer a través de
l'esport.
El Parlament de les Illes Balears convida a tots els grups i
associacions es p o rtiv es a sumar-se a la campanya
"Posam valors a l'esport", fent aq uesta campanya seva per
transmetre a nins, nines, jovent i adults que els esports a les
Illes són espais de no-violència, antiracistes, de tolerància amb
la diversitat sexual i contra la discriminació d'homes i dones.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

comunicada al Govern amb RGE núm. 1178/16, publicada al
BOPIB núm. 33, de 19 de febrer de 2016, i que ja té designats
els membres dels grups parlamentaris.

2.1. TEXTOS APROVATS

A la seu del Parlament, 9 de maig de 2017
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
La presidenta de la comissió
María José Camps i Orfila

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucion a ls i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 12565/16, relativa a impuls de l'estatut d'Autonomia de
les Illes Balears amb les esmenes RGE núm. 5637/17, 5638/17,
5639/17 i 5640/17, i quedà aprovada, assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar els tràmits i les passes necessàries per
impulsar el compliment íntegre de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, reclamant el traspàs de les competències pendents
a l’Estat amb la dotació financera suficient i adequada, i posant
en funcionament de manera efectiva en un termini inferior a 6
mesos les institucions de la comunitat pendents, especialment
el Consell Eco n òmic i Social. Així mateix, els grups
parlamentaris es comprometen a posar en funcionament la
Sindicatura de Greuges dins el termini esmentat.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes In stitucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 14761/16, relativa a establir un sistema de beques per als
aspirants de les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca que es
desplacin a Mallorca per realitzat el curs bàsic de policia
local, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques a establir i convocar un
sistema de beques per als aspirants de les illes d’Eivissa,
Formentera i Menorca que es desplacin a Mallorca des de la
seva illa de residència per realitzar el Curs Bàsic de Policia
Local durant els anys 2016 i 2017.
A la seu del Parlament, 9 de maig de 2017
El secretari de la comissió
David Martínez i Pablo
La presidenta de la comissió
María José Camps i Orfila

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un in fo rme exhaustiu en el termini de 6
mesos sobre les competències q ue corresponen a les
institucions d’autogovern de les Illes Balears d’acord amb
l’Estatut i que encara no han estat transferides per l’Estat, així
com de les competències que corresponen als consells insulars
i que tampoc no han estat transferides.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, aprofitant el desè aniversari de l’aprovació de
l’Estatut de 2007, dugui a terme accions informatives en relació
amb el que ha significat l’autonomia per a les Balears i
promogui el debat sobre les fortaleses i febleses del nostre marc
d’autogovern dins del marc parlamentari.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a impulsar de forma immed iata
un règim econòmic especial que compensi la insularitat de les
Balears i a pactar un nou sistema de finançament que acabi amb
la injustícia financera que pateix des de fa anys aquesta terra.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Go v ern central a
convocar de manera immediata el grup de treball entre l’Estat
i la comunitat autònoma per a l’elaboració d’un nou Règim
Especial Balear per avançar amb les tasques pròpies lligades a
aquest grup.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del Parlament
de les Illes Balears a posar en marxa la comissió no permanent
d’estudi de la delimitació de les competències exclusives de
l’EAIB de 2007, s ol·licitada amb RGE núm. 1257/16,
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Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3064/17, relativa a menjador escolar a Sant Joan de Labritja,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears a obrir
un menjador escolar a qualsevol CEIP del municipi de Sant
Joan de Labritja per al proper curs 2017-2018.
A la seu del Parlament, 9 de maig de 2017
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

4966

BOPIB núm. 96 - 19 de maig de 2017
Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3257/17, relativa a publicació urgent de la taxa de reposició
d e p ersonal al servei de l'administració pública, i quedà
aprovada la següent:

•

Aplicar el mateix horari per a la sala d’infantil i juvenil
i per a la d’investigadors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar la biblioteca pública de Palma Can Salas amb
el personal necessari per fer efectiu el canvi d’horari perquè en
cap cas aquests no es vegin damnificats per aquesta mesura.
A la seu del Parlament, 9 de maig de 2017
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

RESOLUCIÓ
D)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a fer les modificacions necessàries per eliminar la taxa
de reposició d’efectius de personal al servei de l’Administració
Pública i alliberar, així, la p ossibilitat que les diferents
administracions públiques adaptin la seva oferta d’ocupació
pública en fu n ció de les seves necessitats i possibilitats
financeres reals i adequades per poder do nar uns serveis
públics de qualitat.
2. El Parlament de les Illes Balears in s ta el Govern de l’Estat
espanyol a publicar, mitjançant un reial decret, i de manera
independent a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat,
la taxa de reposició d’efectius al servei de les administracions
públiques per a 2017, de manera que els diferents governs de
les comunitats autònomes puguin engegar el seus processos
d’accés a la funció pública i més especialment a la fu n ció
pública docent.
A la seu del Parlament, 9 de maig de 2017
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3749/17, relativa a ampliació d e l'horari de la Biblioteca
Pública de palma Can Salas, i quedà aprova da , per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
E)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es permeti, com a mesura d’urgència, la possibilitat
de disposar de dues bústies a Can Salas de tot el material, un
per a llibres i l’altre per al material digital que s’ha prestat fins
que se solucioni el problema de l’horari.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar de forma progressiva l’horari de la biblioteca
pública de Palma Can Salas que podria quedar de la següent
manera, com a mínim durant els mesos que van de setembre a
juny:
• De dilluns a dissabte de 8.30 h a 20.30 h.
• Diumenges de 9.30 h a 14.00 h.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4502/17,
relativa a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de
capitalitat de Palma, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
F)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
balears a desenvolupar l’article 88 bis de la Llei de Capitalitat
de Palma, i a aquests efectes:
a) Que s o l·liciti la convocatòria urgent del Consell de
Capitalitat per tal de negociar i definir els termes econòmics i
administratius que han de permetre l’aplicació dels descomptes
a què fa referència la llei en el mateix article 88 b is i en la
disposició addicional cinquena.
b) Així mateix, haurà d’aplicar, abans de la finalització del
present any, els descomptes previstos per l’aplicació de la llei
a fi de que les persones amb residència a les illes de Menorca,
Eivissa i Formen tera es beneficiïn dels mateixos descomptes
que les persones residents a Palma per que fa al tran sport
públic al que fa referència l’article 88 bis.
c) Establir per l’exercici 2018, u n a quantia suficient als
pressupostos de la comun itat autònoma als efectes d’allò
previst en els apartats anteriors.
A la seu del Parlament, 9 de maig de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
El president de la comissió
Vicenç Serra i Ferrer

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4751/17, relativa a impuls dels serveis ferroviaris al
transport públic balear, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ
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tractament d’aquests pacients el més a prop del s eu entorn
habitual de residència.

G)
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 co m u n d els eixos fonamentals dins el servei de
transport públic balear.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè s’incorpori al Pla de Salut Mental la necessitat
d’assegurar la continuïtat dels tractaments derivats dels TCA
des d'unitats infantojuv en ils a unitats de salut mental de
persones adultes.
A la seu del Parlament, 9 de maig de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
El president de la comissió
Vicenç Serra i Ferrer

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i actualitzar el Pla de Transport Ferro v iari,
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 Territo ri, 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.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de maig de 2017, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 4346/17, relativa a
mantenir el descompte de resident aplicable als viatges en
grup, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

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.
A la seu del Parlament, 9 de maig de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Margaret Mercadal i Camps
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray.

I)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir negociant amb el Ministeri de Foment per tal
que aquest n o retalli ni elimini el descompte de resident
aplicable als viatges en grup.
2. El Parlament de les Illes Balears ins ta el Ministeri de
Foment a derogar definitivament la resolució de la Direcció
General d’Aviació Civil de 2014 per la qual es limita el
descompte de resident aplicable als viatges en grup.

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, 9 de maig de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
El president de la comissió
Vicenç Serra i Ferrer

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 de maig de 2017, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4613/17, relativa a Pla de
salut mental, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
H)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
s’avancin les tasques necessàries per poder establir dintre del
Pla de Salut Mental de les Illes Balears una planificació de
l’atenció de totes les patologies de caràcter mental a tots els
territoris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al
Pla de Salut Mental de les Illes Balears s’incorpori una aposta
decidida per la prevenció de totes aquelles patologies derivades
dels trastorns de la conducta alimentària.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè faci
les anàlisis de les necessitats específiques per al tractament de
les malalties derivades dels TCA en totes les illes i municipis
de les Balears i estableixi una estratègia per assegurar el

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans d el
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4291/17, relativa a canvi de nomde menors transsexuals
i el dret de filiació de les parelles de dones lesbianes, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
J)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i d el
Sen at a impulsar la modificació de l’article 54 de la Llei de 8
de juny de 1957 sobre el Registre Civil, en el sentit d’eliminar
la prohibició dels noms propis, prevista en el segon paràgraf,
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que diu “...los que hagan confusa la identificación y los que
induzcan a error en cuanto al sexo”.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Senat a impulsar la modificació del tercer punt de l'article 7 de
la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció
humana assistida, en el sentit que una dona, casada o no amb la
seva parella, pugui manifes tar davant el Registre Civil que
consent que quan neixi el fill g estat per la seva parella, es
determini a favor seu la filiació respecte del nascut.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
tots els grups parlamentaris del Congrés d els Diputats i del
Senat a impulsar la reforma de la Llei 3/2007, de 15 de març,
reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al
sexe de les persones, per tal de permetre la rectificació registral
de la menció relativa al sexe i al nom dels menors transsexuals
i/o trans, modificar les exigències establertes respecte al
registre de canvi de sexe i possibilitar mesures per millorar la
integració de les persones estrangeres residents a Espanya.
A la seu del Parlament, 4 de maig de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Antoni Camps i Casasnovas
El president en funcions de la comissió
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de maig de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5414/17, relativa a restabliment d e la subscripció
obligatòria del conveni especial de la Seguretat Social dels
cuidadors n o p rofessionals de persones en situació de
dependència i a l'ingrés de la seva corresponent cotització a
càrrec exclusiu de l'Estat, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
K)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a:
1. Restablir, donant per a això l'impuls normatiu necessari, la
subscripció obligatòria, amb les excepcions reglades, del
conveni especial de Seguretat Social dels cuidadors no
professionals de persones en situació de dependència (sistema
d'autonomia i atenció a la dependència), així com l'ingrés de la
seva corresponent cotització a càrrec exclusiu de l'Estat.

A la seu del Parlament, 4 de maig de 2017
El secretari en funcions de la comissió
Antoni Camps i Casasnovas
El president en funcions de la comissió
Baltasar Picornell i Lladó

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en ses s ió d e dia 26 d'abril de
2017, debaté les preguntes que es relacionen a continuació, que
foren contestades pel conseller de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca.
A) RGE núm. 816/17 a 821/17 , d el diputat Miquel A. Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions en
relació amb la proliferació de serps a l'illa d'Eivissa, a mesures
proposades al Govern central per erad icar el creixement de
serps a Eivissa ( 1 i 2), a opinió del sector econòmic afectat en
relació amb la limitació d'entrada d'oliveres a Eivissa com a
mesura p er eradicar la proliferació de serps, a estudi per a la
recuperació d e la Podarcis pityusensis i a incidència de les
serps a la població de la Podarcis pityusensis.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
La Comissió de Control parlamentari
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament
Balears, en sessió de dia 27 d'abril d e 2017,
preguntes que es relacionen a co ntinuació,
contestades pel d irector general de l'Ens
Radiotelevisió de les Illes Balears.

sobre la
de les Illes
debaté les
que foren
Públic de

B) RGE núm. 5405/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamen tari Mixt, relativa a contractacions personals
LIQUID MEDIA.
C) RGE núm. 5428/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment per illes dels
recursos destinats el 2016 a les productores.

2. Augmentar el finançament a la Llei de la dependència, a fi
de recuperar els recursos anteriors a 2012 dedicats al Sistema
Nacional de Dependència.

D) RGE núm. 5465/17, del diputat Josep Castells i Baró, d el
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a instruments
per garantir el servei públic davant dels conflictes laborals.

3. Promoure un pacte d'estat pels Serveis Socials, consensuant
amb la Federació Espanyola de Municipis i amb les comunitats
autònomes en el Consell Territorial de Serveis Socials i de la
Dependència, amb la finalitat d 'aconseguir una gestió àgil,
comuna i sostenible de tots els serveis socials d’atenció a la
dependència.

E) RGE núm. 5471/17, del diputat David Abril i Hervás, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a p ro g ramació
infantil i juvenil.
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F) RGE núm. 5436/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de transició dels
treballadors d'informatius subrogats.

per les Illes Balears, relativa a desenvolupament de l'article 88
bis de la Llei de capitalitat de Palma, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 1, vots en contra 11 i abstencions
1.

G) RGE núm. 5437/17, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per a les línies
mestres de la nova programació d'IB3.

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

H) RGE núm. 5451/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a LIQUID
MEDIA.
I) RGE núm. 5429/17, d e la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
destinat als programes decidits per l'actual direcció d'IB3.
J) RGE núm. 5438/17, del diputat Damià Borràs i Barber, d el
Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració que es pugui
sintonitzar IB3 Televisió a Catalunya.
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Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de 2017, rebutjà el
Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 4502/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació d e la família reial
en la inauguració del Palau de Congressos de Palma, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
7 i abstencions 1.

K) RGE núm. 5452/17, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a criteris
de programació.

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

L) RGE núm. 5430/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de
selecció del personal dels serveis informatius.
M) RGE núm. 5431/17, de la diputada An tò nia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de
recepció dels canals catalans.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
De la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
sobre l'absorció de BMN per part de Bankia (RGE núm.
4190/17).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 d'abril de 2017, tengué lloc la
compareixen ça d e la Sra. Co n s ellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, qui, aco mpanyada del director
general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de la cap de
Gabinet, de la secretària general, del responsable de
Comunicació i de l'assessor del Gabinet, informà sobre el tema
indicat.

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 d'abril de 2017, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3956/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
p er les Illes Balears, relativa a nova regulació per a la
modernització turística, amb el resultat següent: vots emesos
13, vots a favor 5, vots en contra 8 i abstencions 0.

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)

B)

Del Sr. Fernando Barturen, metge anestesiòleg, i del Sr.
David Rabé, secretari de la Federació d'Associacions
Cannàbiques (FAC) i coordinador de la Federació
Regional PAC-Balears, en relació amb el Pla de treball de
la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 d'abril de 2017, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm.4264/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 d'abril de 2017, tengué lloc la

Ordre de Publicació
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Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

compareixença del Sr. Fernando Barturen, metge anestesiòleg,
i del Sr. David Rabé, secretari de la Federació d'Associacions
Cannàbiques (FAC) i coordinador de la Federació Reg io nal
PAC-Balears, que informaren sobre el tema indicat.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
Acord de recaptar la compareixença del Sr. Guillem
López i Casasnovas, per tal d'informar sobre la situació en
què es troben les negociacions del nou model de
finançament (RGE núm. 4501/17).

C)
Del Conseller de Territori, Energia i Mobilitat sobre les
negociacions amb el Ministeri de Foment respecte de la
tarifa plana en vols interinsulars (RGE núm. 4195/17).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de 2017, després del
debat pertinent, s'aprovà la sol·licitud que la comissió recaptàs
la compareixença esmentada.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de maig de 2017, tengué lloc la
compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat,
qui, acompanyat del director general de Ports i Aeroports, de
l'assessor tècnic, de l'assess ora parlamentària i de la cap de
Premsa, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

D)
Proclamació del càrrec de vicepresidenta de la Comissió
de Salut.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de maig de 2017, conformement amb l'article
40 del Reg lament de la cambra, quedà proclamada
vicepresidenta de la comissió la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.
4795/17.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de
2017, fou ajornada per a una propera sessió la proposició no de
llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a mitjans de lluita contra els incendis forestals.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
E)
No-substantació de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant la Comissió de Salut RGE núm.
4090/17 a 4095/17 i 4212/17 i 4213/17.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de maig de 2017, no se substanciaren les
preguntes es mentades, presentades per la diputada María
Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a mes u res de prevenció del suïcidi, atesa la seva
retirada.

Acord de recaptar la compareixença del director de
l'Aeroport de Palma, per tal d'explicar les accions i
inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa a aquest
aeroport (RGE núm. 3397/17).
A la Co missió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'abril de 2017, després del debat
pertinent, s'aprovà la s o l·licitud que la comissió recaptàs la
compareixença esmentada.

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Acord de recaptar la compareixença de la Sra.
Directora General de Turisme, per tal d'informar sobre el

BOPIB núm. 96 - 19 de maig de 2017
resultat de les denúncies, reclamacions o per via d'ofici,
registrades en turisme d'habitatges de vacances il·legals
com a plurifamiliars des de 2012 a 2016(RGE núm.
5362/17).
A la Co missió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de maig de 2017, després del debat
p ertinent, s'aprovà la sol·licitud que la comissió recaptàs la
compareixença esmentada.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de maig de 2017, d'acord a mb els a rticles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 6445/17 (complementada amb
l'escrit RGE núm. 6495/17), dels Grups Parlamentaris Podem
Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca, de regulació de les corregudes de toros a les Illes
Balears (a tramitar pel procediment d'urgència).
Palma, a 17 de maig 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, els grups parlamentaris
esmentats presenten la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE REGULACIÓ DE LES
CORREGUDES DE TOROS A LES ILLES BALEARS
PREÀMBUL
Els espectacles taurins estan regulats en la normativa estatal
i autonòmica. En l'àmbit estatal, la Llei 10/1991, d e 4 d'abril,
sobre potestats administratives en matèria d'espectacles taurins,
regulà les competències relacionades amb la preparació,
organització i celebració d'aquests espectacles per garantir els
d rets i els interessos del públic que hi assisteix i en la s ev a
disposició addicional s’hi estab leix que aquesta Llei serà
d’aplicació general en defecte de les disposicions específiques
que puguin dictar les Comunitats autònomes. Aquesta Llei va
ser desenvolupada pel Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer,
pel qual es modifica i dona nova redacció al Reg lament
d 'espectacles taurins, que també va preveure el respecte i la
preservació de les atribucions estatutàries en la matèria.
Posteriorment, l'Estat v a desplegar legislativament les
competències estatals en matèria de cultura i de protecció de la
tauromàquia mitjançant la Llei 18/2013, d e 12 novembre, per
a la
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regulació de la tauromàquia com a patrimoni cultural i la Llei
10/2015, de 26 maig, per a la s alv ag uarda del patrimoni
cultural immaterial.
En l'àmbit autonòmic, les lleis de protecció dels animals han
hagut d’establir una excepció en matèria taurina per possibilitar
la celebració d'aquests espectacles en el seu àmbit territorial i
en algunes comunitats autònomes s’han aprovat reglaments
taurins que adapten la reglamentació estatal per adequar
aquests espectacles a la realitat actual i a les peculiaritats de
cada societat.
En aquest sentit, en la nostra Comunitat Autònoma l’article
4 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que
viuen a l'entorn humà, va establir que les corregudes de toros
només es poden celebrar en places de toros d e caràcter
permanent i posades en funcionament abans de l'entrada en
vigor de la llei i que no s'hi permetrà l'en trad a a menors de
setze anys. El Preàmbul d’aquesta Llei 1/1992 indica que va ser
aprovada aleshores amb la finalitat “d'ad equar la normativa
legal a una co n s ciència ciutadana que urgia acabar amb les
tortures, amb la inflicció de danys o sofriments moltes vegades
gratuïts, amb els maltractaments o amb les burles que de
vegades són objecte molts dels animals que con viuen amb
nosaltres”; i, a més, “amb l'objectiu de ser instrument per
au g men tar la s en s ib ilitat col·lectiva balear cap a
comportaments més civilitzats i propis d'una societat moderna”.
En l’actualitat, la societat balear ha demostrat q u e és més
sensible i més civilitzada davant el maltractament animal, que
de fet ja està tipificat com a delicte en el Codi penal espanyol.
A les Illes Balears les corregudes de toros són escasses, només
es mantenen a tres localitats de Mallorca i en els darrers anys
s’han aprovat declaracions antitaurines a n ombrosos
ajuntaments i al Consell de Mallorca.
A diferència d’altres comunitats autònomes, a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears n o s ’h a adoptat fins ara cap
reglament taurí balear però per llei s’han regulat els espectacles
taurins com a activitats no permanents majors amb un règim
especial: la Llei 7/2013, d e 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears no
només va qualificar les activitats taurines com a activitats no
permanents majors sinó que v a p reveure que, a més d’estar
subjectes a la normativa tècnica específica en matèria taurina,
per a les celebracions que es duguin a terme en places de toros
permanents bastarà que els promotors de l’activitat presentin
una declaració responsable d’inici i exercici de l’espectacle
davant l’ajuntament corresponent.
En relació amb les corregudes de toros, la sen tèn cia del
Tribunal Constitucional de 20 d'octubre
de 2016, sobre el recurs d’inconstitucionalitat en contra de
l’article 1 de la del Parlament de Catalunya 28/2010, de 3
d’agost, n’ha establert el marc d'actuació de les Comunitats
autònomes.
Aquesta sentència afirma que la competèn cia de l'Estat
d'acord amb l'article 149.2 CE és concurrent amb les
Comunitats autònomes en matèria de cultura i que a l'Estat li
correspon el deure de preservar el patrimoni cultural comú.
Així, en tot allò que pugui afectar aquest patrimo n i cu ltural
comú, les Comunitats autònomes han d'exercir les seves
competències de manera que les decisions autonòmiques no
impedeixin, pertorbin o menyscaptin l'exercici legítim de les
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competències de l'Estat en matèria de cultura a l'empara de
l'article 149.2 CE.

Article 2
Competències i tramitació

Així mateix, el Tribunal Constitucional també ha deixat clar
que en l'exercici de les competències s o bre ordenació
d'espectacles públics, una comunitat autònoma pot regular el
desenvolupament de les representacions taurines (com s'ha fet
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la restricció
a l'entrada de menors i les celebracio ns només en places
p ermanents i ja construïdes) i en l’exercici de la seva
competència sobre protecció dels animals, també pot establir
requisits per a l'especial cura i atenció al brau. Ig u alment, la
sentència aclareix que les Comunitats Autòn o mes no tenen
perquè adoptar mesures concretes de foment en relació a les
curses de braus i altres espectacles similars ni tampoc mantenir
de forma incondicional totes les manifestacions inherents a les
corregudes de toros sense tenir en compte altres interessos i
drets protegits, fins i to t altres valors culturals, de vegades
contraposats, que han de ser adequadament ponderats.

1. La realització de l’espectacle taurí a places de toros
permanents es sotmet al règim d’intervenció de llicència i
autorització dels consells in sulars corresponents, sense
perjudici de les competències dels ajuntaments en matèria
d’activitats

Aquesta Llei té per objectiu regular els espectacles taurins
celebrats en places de toros a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en el marc estatal i estatutari vigent. L'especial risc
que comporten els espectacles taurins per als participants, així
com per al benestar animal, fa necessària una intervenció
pública que garanteixi els drets a la vida i integritat física i a la
seguretat de les persones així com el benestar dels animals que
són objecte d’aquests espectacles. Per raons h is tòriques,
culturals i competencials, els espectacles taurins compten amb
una regulació separada de la normativa que s'aplica a la resta
d'animals. Per aquest motiu és necessari elaborar un text únic
que adapti la regulació estatal a la realitat balear i actualitzi la
celebració dels espectacles taurins d'acord amb les exigències
normatives en matèria de seguretat i control en els espectacles
públics, atenent les peculiaritats i els riscos d’un espectacle
amb animals salvatges. També, atenent l’especialprotecció dels
espectacles taurins a nivell estatal, es considera més adient que
el règim d’autoritzacions i sancions correspongui al co n s ell
insular competent per raó del territori.
L'article 30.32 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
atribueix a la nostra Comunitat Autònoma competències
exclusives en matèria d'espectacles i activitats recreatives,
sense perjudici de les normes de l'Estat. Així mateix li atribueix
competències exclusives en matèria d'agricultu ra i ramaderia
(article 30.10 EAIB), protecció de menors (article 30.39 EAIB)
i protecció del medi ambient, sens perjudici de la legislació
bàsica de l'Estat (article 30.46 EAIB).
Article 1
Regulació de les festes i els espectacles taurins
1. Les festes i els espectacles taurins que es celebrin en places
de toros a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears resten
sotmeses a les condicions regulades en aq u esta Llei i en la
normativa aplicable en matèria de benestar animal, espectacles
taurins i activitats.
2. Només es podran celebrar corregudes de toros d’acord amb
aquesta Llei i en locals denominats places de toros la
construcció de les quals sigui de caràcter permanent i la seva
posada en funcionament anterior a l’entrada en vigor de la Llei
1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a
l’entorn humà.

2. Per realitzar un espectacle taurí en una plaça permanent
l’empresa promotora presentarà una declaració responsable
davant el departament d’activitats del consell insular
corresponent, prèvia comunicació del promotor a l’ajuntament
del municipi on es celebrarà aquest espectacle. En la declaració
responsable l’empresa o entitat promotora indicarà que reuneix
tots els requisits exigits en aquesta Llei i en la resta de
normativa d’aplicació, amb menció específica de cadascuna de
les sectorials afectades que disposa per dur a terme l’activitat.
Article 3
Embarcament, transport i desembarcament
La realització d'espectacles taurins haurà de complir la
normativa sobre transport d'animals en relació a l'autorització,
registre, moviment d'animals, neteja i desinfecció. Per tal que
la durada del viatge des de la ramaderia fins a la plaça de toros
sigui el mínim indispensable, la ramaderia subministradora dels
toros, que ha d'estar inscrita en el Llibre genealògic de la raça
bovina de lídia, serà la més propera, en termes de distància, a
la plaça de toros on es celebri l’es p ectacle taurí. Durant
aquestes operacions, els toros hauran de ser atesos per personal
degudament format i capacitat per a aquesta finalitat. El mitjà
d e transport i les instal·lacio n s d ’emb arcamen t i
desembarcament asseguraran que s'evitin lesions isofriment als
animals i es garanteixi la seva seguretat.
Article 4
Característiques i reconeixement previs i posteriors a la
correguda de toros
1. Tots els bous que es toregin en places de toros a les Illes
Balears hauran de tenir un mínim de 4 anys complerts i en
qualsevol cas menys de 6.
2. Els pesos dels toros seran els següents:
a) per a places de primera, un mínim de 460 kg i un màxim
de 480 quilos;
b) per a places de segona: un mínim de 435 kg i un màxim
de 455 quilos;
c) per a places de tercera: un mínim de 410 quilos i un
màxim de 430 quilos.
Serà obligatòria la presència d'una bàscula de pesatge en
totes les places independentment de la categoria de la plaça que
es tracti.
2. Un cop arribats a la plaça, els toros seran reconeguts pel
servei veterinari i pel president o presidenta de la plaça, que
hau ran de constatar mitjançant l’aixecament d’una acta, les
condicions de benestar físic i psíquic de l'animal, la seva edat,
el pes i l'estat íntegre de les banyes, això últim mitjançant
control visual per observar la seva possible manipulació. Així
mateix, es farà un control antidopatge dels animals que hagin
de ser torejats i dels professionals taurins que intervinguin en
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el toreig, abans i després de l’espectacle. El protocol a seguir
per a la realització de les anàlisis serà degudament documentat.
3. El servei veterinari emetrà aquest acta per escrit respecte a
la co n cu rrència o falta de les característiques, requisits i
condicions exigibles que s’assenyalen als articles 3, 4, 5 i 6.
4. A la vista d'aquesta acta, el president o presidenta de la plaça
resold rà el que procedeixi respecte a la realització o no de
l’espectacle i l’acta, tindrà, en tot cas, caràcter vinculant per al
president o presidenta de la plaça, que podrà, si s’incompleixen
els requisits necessaris, cancel·lar la correguda de toros.
5. Finalitzat l'espectacle, es realitzarà pel personal veterinari el
reconeixement dels toros per tal de comprovar l'estat sanitari i
de benestar de l'animal, i reflectir en una acta les actuacions i
incidències. De tot l’espectacle s'aixecarà l'oportuna acta que
es lliurarà a les autoritats competents. Els toros seran retornats
a l’empresa ramadera que l’hagi proporcionat després d e la
inspecció veterinària corresponent que comprovi l’estat dels
animals i, en el seu cas, informi sobre lesions i altres
incidències que puguin presentar als efectes de prendre les
mesures corresponents.
Article 5
Corrals i chiqueros
Els animals que hagin de ser torejats hauran d'arribar a la
plaça de toros com a mínim 48 hores abans de la celebració de
l’espectacle taurí, restant en els corrals de la plaça amb
l'aliment i l'aigua que necessitin per cobrir les seves necessitats
nutricionals. Els corrals i chiqueros de la plaça de toros hauran
de tenir les condicions idònies per tal d'assegurar el benestar
dels animals durant la seva estança, garantint que els animals
no pateixin gana, set, incomoditats físiqu es , pors, angoixes,
dolors, lesions, sofriments ni danys de cap mena i puguin ser
lliures per expressar les pautes p ròpies i naturals del seu
comportamen t. Els toros no podran ser reclosos en els
chiqueros de la plaça durant la seva estada a la mateixa. La
seva sortida a la plaça es realitzarà des dels mateixos corrals.
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Article 8
Celebració de les corregudes de toros
Els únics utensilis que podrà fer ús el professional taurí i els
auxiliars duran t la celebració dels espectacles taurins son el
capot i la muleta. No es podran utilitzar divises, puntes de pica,
banderilles, piques, farpes , estocs o espases, verduguets,
punyals ni cap instrument punxant que puguiproduir ferides i/o
la mort d el toro. Tampoc no es podrà fer ús o llançar cap
objecte en contra de l’animal, essent el capot i la muleta l’únic
contacte entre el professional taurí i els auxiliars amb el toro.
Article 9
Dispositius d’assistència sanitària durant les corregudes de
toros
1. Les places de toros permanents hauran de disposar
d'infermeria, amb locals fixos d'ús exclusiu per a aquesta fi, en
condicions que permetin un accés fàcil i directe des de l'interior
i l’exterior de la plaça i una evacuació ràpida a l'exterior per a
posteriors trasllats a centres hospitalaris.
2. Les infermeries constaran , com a mínim, de dues estances
independents i comunicades entre si, una de dimensions
suficients per a reconeixement i observació i una altra, amb una
superfície mínima de 14 metres quadrats, habilitada per a la
realització d'intervencions quirúrgiques.
3. Les dependències de la infermeria hauran de tenir ventilació
natural o forçada i il·luminació natural o artificial s u ficients.
Els sòls i parets seran llisos i revestits de materials no porosos
que
suportin neteja enèrgica i desinfecció. S'haurà de disposar d'un
sistema autònom d'energia elèctrica per esmenar possibles talls
en el subministrament.
4. L'àrea habilitada per a la realització d'interv en cions
quirúrgiques disposarà d'un rentamans amb aig u a corrent
calenta i freda.

Article 6
Cavalls

5. En els voltants de la infermeria haurà d'existir una sala amb
vàter i rentamans per a ús del personal sanitari.

No hi haurà presencia de cavalls durant les corregudes de
toros.

6. Totes les infermeries hauran de comptar amb senyalitzacions
de sortida amb enllumenat d'emergència i sistema de protecció
contra incendis, d'acord amb la legislació vigent.

Article 7
Celebració de les corregudes de toros a les places
Les corregudes de toros seran celebrades a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per professionals inscrits en la
secció I del Registre General de Professionals Taurins, és a dir,
toreros, i el seu p ersonal auxiliar. El nombre de toros que es
toregin serà com a màxim de 3 per espectacle i la seva
participació no durarà més de 10 minuts. Un cop passat aquest
temps de 10 minuts seran co n duïts i retornats als corrals
acompanyats per un ramat de quatre mansos la presència dels
quals en els corrals de la plaça serà obligatòria abans de
l'arribada dels toros, és a dir, 48 hores abans de començar
l'espectacle.

7. Les infermeries hauran de tenir, com a mínim, el següent
mobiliari i característiques:
a) Taula quirúrgica.
b) Llum zenital quirúrgic.
c) Mobiliari que permeti el suport i emmagatzematg e del
material quirúrgic.
d) Mobiliari n ecessari per a reconeixement, cures i
observació.
e) El servei mèdic-quirúrgic permanent més avançat en cada
moment, que disposarà de locals fixos i de personal
especialitzat suficient, p er tal d’atendre als professionals
taurins, els auxiliars i els espectadors.
f) Una ambulància acompanyada d ’u n servei d’auxili per
cada 1000 espectadors, ind ependent del que es presta a la
infermeria de la plaça de toros, per a casos d'emerg èn cia i
possible evacuació en cas d’accident o crisi sobtada dels
espectadors.
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8. El president o p res id enta de la plaça serà l’encarregat
d’aixecar una acta per tal que es compleixin tots els requisits
mencionats en aquest article.
Article 10
Consum d’alcohol
En els espectacles taurins que es celebrin en places
permanents no es podrà vendre ni consumir begudes
alcohòliques.
Article 11
Menors d'edat i sensibilització
Es prohibeixa les persones menors de 18 anys assistir a les
places de toros quan es celebrin espectacles taurins. A dins i a
fo ra d e la plaça de toros i en un lloc visible, s'instal·larà un
cartell que ad v erteixi que l'espectacle pot ferir la sensibilitat
dels espectadors.
Article 12
Dret a l'accessibilitat universal
Les places hauran de complir les condicions previstes en la
normativa vigent sobre accessibilitat universal, garantint el
gaud i d e l'espectacle a les persones amb mobilitat reduïda
aplicant el que disposa la normativa sobre accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques.
Article 13
Règim d’assegurances
1. Serà requisit previ per a l'autorització i celebració dels
espectacles taurins regulats en aquesta Llei la contractació, per
part de l'empresa organitzadora, d'una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys personals
i materials q ue puguin derivar-se de la celebració de
l'espectacle. Aquesta asseguran ça cobrirà també els danys
personals i materials que puguin ocasionar-se durant el
desembarcament i l'apartat dels toros quan es realitzin en
presència del públic.
2. Aquestes assegurances hauran de tenir les quanties mínimes
següents quant al capital assegurat:
a) 300.000 euros per atendre a la responsabilitat civil p er
danys.
b) 60.000 euros per mort o invalidesa per a l'assegurança
d'accidents.
c) 6.000 euros per cada atenció, en cas d'assistència mèdica
i estada hospitalària
Article 14
Règim sancionador
1. Són infraccions lleus:
a) End arrerir l'inici de l'espectacle respecte a l'hora
anunciada sense causa justificada.
b ) Incomplir qualsevol tipus de requisit o prohibició que
estableix aquesta llei i qualsevol altra infracció que no sigui
tipificada com a molt greu o greu, o que tot i essent tipificada
com a tal, per la naturalesa, l'ocasió o la circumstància, hagi
d'ésser classificada com a lleu.

2. Són infraccions greus:
a) Incórrer en les infraccions dels articles 3, 4, 5 i 6.
b) Alterar fraudulentament les dades referents als animals
o fer participar un animal que no compleixi les condicions per
a participar-hi d'acord amb aquesta llei.
c) No comptar du rant l’espectacle amb un cartell que
s’adverteixi que l’espectacle pot ferir la sensibilitat dels
espectadors.
d) Cometre dues faltes lleus en el període d'un any.
3. Són infraccions molt greus:
a) Organitzar o celebrar espectacles taurins a places de
toros permanents sense comptar amb la llicència o autorització
administrativa o incomplint les condicions.
b) Ometre les mesures exigibles de protecció i benestar dels
animals contemplades en els articles 7 i 8.
c) La presència de menors de 18 anys en les places de toros
quan es celebrin espectacles taurins. Es comptarà com una
in fracció molt greu l'assistència de cada menor d'edat i cad a
infracció tindrà una sanció individualitzada.
d) Qualsevol incompliment de les mesures de seguretat i
sanitàries exigibles.
e) Impedir o ob s tacu litzar el compliment de les funcions
d'inspecció dels agents de l’autoritat.
f) Cometre dues faltes greus en el període d'un any.
g) Administrar als animals qualsevol substància que n'alteri
el seu comportament o les seves aptituds.
h) Consumir i v endre begudes alcohòliques en places de
toros.
i) Organitzar corregudes de toros o espectacles taurin s a
places no permanents.
j) L’incompliment del règ im d’assegurances establert a
l’article 13.
k) No complir amb qualsevol dels requis its sanitaris
assenyalats a l’article 8.
4. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 300 a
1.000 euros; les greus, amb multa de 1.001 a 10.000 i les molt
greus, amb multa de 10.001 a 100.000 euros.
5. En cas de reincidència, s'imposarà la s anció màxima del
nivell que correspongui. I si a aquesta ja li havia correspost una
sanció en el seu grau màxim, la infracció serà qualificada en el
nivell immediatament superior.
6. A l'efecte d e la present llei, hi haurà reincidència quan
existeixin dues resolucions fermes pel mateix fet infractor en el
període de dos anys o tres per fets de diferent naturalesa en el
mateix període.
7. En cas d'infracció greu i d'infracció molt greu comeses en un
edifici o local on es celebrin espectacles regulats per aquesta
llei s'incoarà d'ofici la revocació de qualsevol llicència
d'activitats concedida al titular de l'activitat responsable de la
in fracció d'acord amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de
règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les
Illes Balears.
8. Quan el Consell Insular competent instrueixi expedients
sancionadors, l'import de les sancions imposades s'ingressarà
en les arques d’aquest consell insular.
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9. A més de les p ers o nes físiques i jurídiques responsables
d'acord amb la normativa estatal, en les corregudes de toros
també podrà ser subjecte responsable la persona que ostenti la
presidèn cia d e la plaça de toros o el seu delegat quan una
infracció enumerada en aquest article hagi estat tolerada o
permesa per aquesta persona en l’exercicide les seves funcions.
Disposició addicional primera
Es modifica l’article 66 de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears, que queda redactat en els
següents termes:
"Article 66
Activitats taurines
La celebració d’espectacles taurins és una activitat no
permanent major. Malgrat aqu es ta consideració, quan
aquestes celebracions es duguin a terme en places de toros
permanents bastarà que els promotors de l’activitat
presentin una declaració responsable d’inici i exercici de
l’espectacle davant el consell insular corresponent. En tot
cas, han d’estar subjectes a la normativa tècnica específica
en matèria taurina."
Disposició addicional segona
1. Es modifica l’article 4 de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de
protecció dels animals que viuen a l’entorn humà, que quedarà
redactat en els següents termes:
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b) Les festes en les que participin animals domats,
sempre que no suposin maltractament, tortura o mort
d'aquests.
c) Les prohibicions contemplades en el punt 1 d'aquest
article quan es tracti d'activitats consistents en relacions
naturals entre espècies animals i entre aquestes i els
humans, corresponents a modalitats de caça autoritzades per
la normativa sectorial cinegètica.
3. Els menors de devuit anys no podran participar ni assistir
als espectacles taurins celebrats en places permanents.
4. En cap cas, les festes en què els an imals puguin ser
objecte de maltractaments gaudiran de cap tipus de
finançament total o parcial, ni suport o subvenció
d'institu cions públiques de les Balears, com la compra
d'entrades o el patrocini de la festa, entre altres."
2. No es celebraran noves festes populars amb animals creades
ni recuperades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei en
dates i en municipis on ab an s n o s’haguessin celebrat. El
Govern de les Illes Balears elabo rarà u n llistat de les festes
tradicionals amb animals que es celebrin a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en la data d’en trad a en vigor
d’aquesta Llei.
L'ajuntament del municip i on es celebrin aquestes festes
haurà de comprovar i certificar que es compleixen els requisits
de l’article 4.1. i ho h au rà de comunicar a la Conselleria
competent en benestar animal del Govern de les Illes Balears
en el compliment d’aquest article.

"Article 4.

Disposició addicional tercera

1. Amb caràcter específic es prohibeix així mateix:
a) Els circs amb animals salvatges i l'ú s d'animals en
festes o espectacles que tinguin per objecte o en sigui un
component la mort, tortura, maltractament, danys, burles,
sofriments o tractaments antinaturals, durant o després de
la festa o espectacle.
b) Els espectacles consistents en baralles de galls, cans
o qualssevol altres animals entre si, amb exemplars d'una
altra espècie o amb l'home.
c) La filmació d'escenes amb animals en prod u ccions
cinematogràfiques, televisives, artístiques o publicitàries o
que es difonguin per qualsevol mitjà, que comporti crueltat,
maltractaments o sofriment. El dret a la producció i la
creació artístiques, quan es desenvolupin dins un
espectacle, queda subjecte a les normes de policia
d’espectacles i requerirà l'autorització prèvia de l'òrgan
competent de la Comunitat Autònoma. El dany a l'animal
serà sempre i en qualsevol cas simulat.
d ) La celebració de competicions de tir a colomí i
guatlla, a braç o colombaire, a braç mecànic o tub , o a
gàbia.

En l’aplicació d’aquesta Llei, la Conselleria competent en
matèria de protecció animal mantind rà les competències
sancionadores relacionades amb la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de
protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.

2. Queden excloses de forma expressa d'aquesta prohibició:
a) Les corregudes de toros, sempre que se celebrin en
locals denominats places de toros, la construcció dels quals
sigui de caràcter perman en t i la posada del qual en
funcionament sigui anterior a l'entrada en vigor d'aquesta
Llei.

Disposició derogatòria
Es deroguen totes les disposicions que s’oposin a aquesta
llei, la contradiguin o hi siguin incompatibles.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 11 de maig de 2017
Els diputats:
Carlos Saura i León
Damià Borràs i Barber
Margalida Capellà i Roig
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Laura Camargo i Fernández
Andreu Alcover i Ordinas
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu
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3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 7 de maig de 2017, admet a tràmit la interpelAlació
següent.

2. Presentar, en el termin i de tres mesos, un pla d’habitatge
social 2017-2019 que in clogui les promocions d'habitatge
públic previstes d’aquí a final de legislatura a cada una de les
quatre illes –i, si n'és el cas, més enfora i tot d’aquest període–,
així com la memòria econòmica corresponent.
3. Bonificar, a través de la reducció del tram autonòmic de
l’IRPF, aquells propietaris d’habitatges q ue mantenguin un
contracte de lloguer durant un mínim de set mesos.

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 11 de maig de 2017
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

A)
RGE núm. 6400/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l'anomenat Pla Juncker.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament d el Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general del Govern pel que fa a les actuacions
efectuades en relació amb l'anomenat Pla Juncker i les
conseqüències d'aquest a les Illes Balears.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de maig de 2017, admet a trà mit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas
El portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

3.9. MOCIONS

RGE núm. 61 7 1/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
continuació i execució de l'estudi sobre la compleció de les
funcions i els serveis que, en matèria d'artesania, poden ser
objecte de traspàs als consells.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de maig de 2017, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 6424/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política del Govern en matèria d'habitatge,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4945/17.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 4945/17,
relativa a política del Govern en matèria d'habitatge, la moció
següent.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a:
1. Elaborar, en el termini de tres mesos, un llistat d’habitatges
buits a Balears. El llistat s’haurà d’anar actualitzant
trimestralment, de manera que puguem disposar, com més prest
millor, d’una relació fefaent de l’estat de l’habitatge a la
Comunitat i, al cap del temps, d’un historial fiable.

D'acord amb el q u e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treb all, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears continuar i executar
l'"Estudi sobre la compleció de les funcions i els serveis que, en
matèria d'artesania, poden ser objecte de traspàs als consells
insulars de Menorca, Eivissa i Formentera", elaborat durant el
darrer Pacte de Progrés?
Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 6172/17, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
actuacions per al compliment de la proposició no de llei
relativa al suport a l'artesania.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglament d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
s otas ig nant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
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Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha dut a terme la conselleria competent
en artesania per al compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 7774/15, relativa al suport a l'artesania?
Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
Nel Martí i Llufriu

C)
RGE núm. 6177/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació del
Club Social Amics.

Palma, a 9 de maig de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

F)
RGE núm. 6183/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
marina de Tagomago (2).
D'acord amb el que p rev eu en 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.
Considera necessària i oportuna la declaració de reserva
marina d'interès pesquer a Tagomago i zones adjacents?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Inclou el Pla de rehabilitació de l'Hospital Psiquiàtric la
rehabilitació del Club Social Amics? En cas afirmatiu, quin és
el pressupost destinat a la rehabilitació d'aquest club social?
Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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Palma, a 9 de maig de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

G)
RGE núm. 6184/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
marina de Tagomago (3).

D)

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.

RGE núm. 6178/17 , del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació per a la
rehabilitació de l'Hospital Psiquiàtric.

Han iniciat els tràmits per crear una reserva marina d'interès
pesquer a tagomago i zones adjacents?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès l'anunci de 4 milions d'euros per rehabilitar l'Hospital
Psiquiàtric, ens pot desglossar aquesta inversió? Quina dotació
es preveu per a cadascuna de les actuacions a realitzar?
Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Palma, a 9 de maig de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí

H)
RGE núm. 6185/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cartes
nàutiques de praderies de posidònia.
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.

E)
RGE núm. 6182/17, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
marina de Tagomago (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears , la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es farà efectiva la demanda de la Confraria de
Pescadors d'Eivissa i del Consell d'Eivissa de crear una reserva
marina d'interès pesquer a tagomago i zones adjacents?

Quines actuacions ha portat a terme la Conselleria de Medi
Ambient per incloure a les cartes nàutiques les praderies de
posidònia?
Palma, a 9 de maig de 2017
La diputada
María Tania Marí i Marí
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I)

L)

RGE núm. 6253/17, 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 d'abril.

RGE núm. 6256/17, 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 d'abril.

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

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes d'abril de 2017 corresponent a sanitat?

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euro s )
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes d'abril de 2017 llevat de sanitat, educació
i serveis socials?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

J)
RGE núm. 6254/17, 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 d'abril.
D'acord amb el qu e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes d'abril de 2017 corresponent a educació?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

M)
RGE núm. 6257/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
import d'operacions del pendent de pag ament computat a
efectes del càlcul del període de pagament l'abril.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament d el Parlament de les Illes Balears, 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 operacio ns del pendent de
pagament express at en milers d'euros a 30 d'abril de 2017
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pag amen t
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

K)
RGE núm. 6255/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari S ocialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en serveis socials el mes d'abril.
D'acord amb el que prev eu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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'eu ros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comun itat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes d'abril de 2017 corresponent a serveis
socials?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

N)
RGE núm. 6 2 58 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes balears amb el Consell Insular
d'Eivissa a 1 de maig de 2017.
D'aco rd amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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O)

R)

RGE núm. 6259/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes balears amb el Consell Insular de
Formentera a 1 de maig de 2017.

RGE núm. 6262/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de maig de
2017.

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Formentera a 1 de maig 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'Alaior
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
de 2017?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

P)
RGE núm. 6260/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes balears amb el Consell Insular de
Mallorca a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Mallorca a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

S)
RGE núm. 6263/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de maig de
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig de
2017?

Q)
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 6261/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes balears amb el Consell Insular de
Menorca a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el q ue p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Menorca a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

T)
RGE núm. 6 2 64 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de maig
de 2017.
D'aco rd amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alcúdia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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U)

X)

RGE núm. 6265/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 de maig
de 2017.

RGE núm. 6268/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 de maig de
2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

V)

Y)

RGE núm. 6266/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de maig
de 2017.

RGE núm. 6269/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de
maig 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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

W)

Z)

RGE núm. 6267/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de maig
de 2017.

RGE núm. 6 2 70 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pag aments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de
maig de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AA)
RGE núm. 6271/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 de maig
de 2017.

AD)
RGE núm. 6274/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1 de
maig de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AB)
RGE núm. 6272/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de maig
de 2017.

AE)
RGE núm. 6275/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 de maig
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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'A ju ntament de
Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de maig 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 s ector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de maig de 2017?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AC)
RGE núm. 6273/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 de maig
de 2017.

AF)
RGE núm. 6 2 76 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de
maig de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AG)
RGE núm. 6277/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 de maig de 2017.

AJ)
RGE núm. 6280/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 de maig de
2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AH)
RGE núm. 6278/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 de maig
de 2017.

AK)
RGE núm. 6281/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de maig
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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AI)
RGE núm. 6279/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 de maig
de 2017.
D'aco rd amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Costitx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
AL)
RGE núm. 6282/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de
maig 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 totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el s eu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Castell de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AM)
RGE núm. 6283/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de
maig de 2017.

AP)
RGE núm. 6286/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de maig
de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AN)
RGE núm. 6284/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 de maig de 2017.

AQ)
RGE núm. 6287/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pag aments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de
maig 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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AO)
RGE núm. 6285/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de maig
de 2017.

AR)
RGE núm. 6 2 88 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de maig
de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AS)
RGE núm. 6289/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de
maig de 2017.

AV)
RGE núm. 6292/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 de maig de
2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AT)
RGE núm. 6290/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de
maig de 2017.

AW)
RGE núm. 6293/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 de maig 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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AU)
RGE núm. 6291/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de
maig de 2017.

AX)
RGE núm. 6 2 94 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de maig
de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AY)
RGE núm. 6295/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 de maig de
2017.

BB)
RGE núm. 6298/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
a 1 de maig de 2017.

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

Quin és l'import totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Llubí
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
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 secto r p úblic instrumental, a l'Ajuntament de
Mancor de la Vall d e la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de maig de 2017?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AZ)
RGE núm. 6296/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de
maig de 2017.

BC)
RGE núm. 6299/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 de maig 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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BA)
RGE núm. 6297/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pag aments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 de
maig de 2017.

BD)
RGE núm. 6 3 00 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a
1 de maig de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BE)
RGE núm. 6301/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de
maig de 2017.

BH)
RGE núm. 6304/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 de maig
de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BF)
RGE núm. 6302/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de
maig de 2017.

BI)

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

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

RGE núm. 6305/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 de maig
de 2017.

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BG)
RGE núm. 6303/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 de maig
de 2017.

BJ)

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 6 3 06 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 de
maig de 2017.

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BK)
RGE núm. 6307/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 de
maig de 2017.

BN)
RGE núm. 6310/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany a 1 de maig de 2017.

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

Quin és l'import totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Aju n tament de
Porreres de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de maig 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
A n toni de Portmany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de maig de 2017?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BL)
RGE núm. 6308/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de
maig de 2017.

BO)
RGE núm. 6311/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de
maig 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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BM)
RGE núm. 6309/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de S a Pobla a 1 de
maig de 2017.

BP)
RGE núm. 6 3 12 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja a 1 de maig de 2017.

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

Quin és l'import totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntamen t de Sa
Pobla de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
maig 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 Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de maig de 2017?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BQ)
RGE núm. 6313/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia a 1 de maig de 2017.

BT)
RGE núm. 6316/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BR)
RGE núm. 6314/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar a 1 de maig de 2017.

BU)
RGE núm. 6317/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de S anta Eulàlia des
Riu a 1 de maig 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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BS)
RGE núm. 6315/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de
maig de 2017.

BV)
RGE núm. 6 3 18 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pag aments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 de maig de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BW)
RGE núm. 6319/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí a 1 de maig de 2017.

BZ)
RGE núm. 6322/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de
maig de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BX)
RGE núm. 6320/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de
maig de 2017.

CA)
RGE núm. 6323/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de
maig 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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BY)
RGE núm. 6321/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 de maig de
2017.

CB)
RGE núm. 6 3 24 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pag aments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 de maig
de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CC)
RGE núm. 6325/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 de maig
de 2017.

CF)
RGE núm. 6328/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 de maig de 2017.

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CD)
RGE núm. 6326/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de
maig de 2017.

CG)
RGE núm. 6329/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 de
maig 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 d el Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Son
Servera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
maig 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 In s u lar
d'Eivissa a dia 1 de maig de 2017?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CE)
RGE núm. 6327/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemos s a a 1 de
maig de 2017.
D'aco rd amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Valldemossa de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CH)
RGE núm. 6330/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
de maig 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 totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector pú b lic in strumental, al Consell Insular de
Formentera a dia 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BOPIB núm. 96 - 19 de maig de 2017
CI)

4991

RGE núm. 6331/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1 de
maig de 2017.

CL)
RGE núm. 6334/17 del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró
a 1 de maig de 2017.

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

Quin és l'import totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic in s tru mental, al Consell Insular de
Mallorca a dia 1 de maig de 2017?

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CJ)
RGE núm. 6332/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1 de
maig de 2017.
D'acord amb el qu e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Con s ell Insular de
Menorca a dia 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CK)
RGE núm. 6333/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior
a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el que prev eu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CM)
RGE núm. 6335/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia
a 1 de maig 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'Alcúdia a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CN)
RGE núm. 6336/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida
a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el q u e preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CO)
RGE núm. 6337/17 del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Andratx a 1 de maig de 2017.

CR)
RGE núm. 6340/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Banyalbufar a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CP)
RGE núm. 6338/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany
a 1 de maig de 2017.

CS)
RGE núm. 6341/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Binissalem a 1 de maig 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'Ariany a 1 de maig de 2017?

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CQ)
RGE núm. 6339/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a
1 de maig de 2017.

CT)
RGE núm. 6342/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger
a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CU)
RGE núm. 6343/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Bunyola a 1 de maig de 2017.

CX)
RGE núm. 6346/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campos a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CV)
RGE núm. 6344/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià
a 1 de maig de 2017.

CY)
RGE núm. 6347/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Capdepera a 1 de maig 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 Calvià a 1 de maig de 2017?

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CW)
RGE núm. 6345/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campanet a 1 de maig de 2017.

CZ)
RGE núm. 6348/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca a 1 de maig de 2017.

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

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'A ju n tament de Ciutadella de Menorca a 1 de maig de
2017?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

4994

BOPIB núm. 96 - 19 de maig de 2017

DA)
RGE núm. 6349/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Consell a 1 de maig de 2017.

DD)
RGE núm. 6352/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa
a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DB)
RGE núm. 6350/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx
a 1 de maig de 2017.

DE)
RGE núm. 6353/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Castell a 1 de maig 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 Costitx a 1 de maig de 2017?

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DC)
RGE núm. 6351/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià
a 1 de maig de 2017.

DF)
RGE núm. 6354/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Mercadal a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DG)
RGE núm. 6355/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran a 1 de maig de 2017.

DJ)

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 6358/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Estellencs a 1 de maig de 2017.

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DH)
RGE núm. 6356/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca
a 1 de maig de 2017.

DK)
RGE núm. 6359/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Felanitx a 1 de maig 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'Escorca a 1 de maig de 2017?

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DI)

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 6357/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Esporles a 1 de maig de 2017.

DL)
RGE núm. 6360/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ferreries a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DM)
RGE núm. 6361/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Formentera a 1 de maig de 2017.

DP)
RGE núm. 6364/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DN)
RGE núm. 6362/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Fornalutx a 1 de maig de 2017.

DQ)
RGE núm. 6365/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta
a 1 de maig 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 Fornalutx a 1 de maig de 2017?

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DO)
RGE núm. 6363/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a
1 de maig de 2017.

DR)
RGE núm. 6366/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí
a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DS)
RGE núm. 6367/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Llucmajor a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el qu e preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DT)
RGE núm. 6368/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Manacor a 1 de maig 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 Manacor a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DU)
RGE núm. 6369/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Mancor de la Vall a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el q ue p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DV)
RGE núm. 6370/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó
a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el que preveu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maó a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DW)
RGE núm. 6371/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria
de la Salut a 1 de maig de 2017.
D'aco rd amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DX)
RGE núm. 6372/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Marratxí a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dipu tat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de maig de 2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DY)
RGE núm. 6373/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Montuïri a 1 de maig de 2017.

EB)
RGE núm. 6376/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra
a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DZ)
RGE núm. 6374/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro
a 1 de maig de 2017.

EC)
RGE núm. 6377/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Pollença a 1 de maig 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 Muro a 1 de maig de 2017?

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EA)
RGE núm. 6375/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma
a 1 de maig de 2017.

ED)
RGE núm. 6378/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Porreres a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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RGE núm. 6379/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Puigpunyent a 1 de maig de 2017.

EH)
RGE núm. 6382/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de S ant
Joan a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EF)

EI)

RGE núm. 6380/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa
Pobla a 1 de maig de 2017.

RGE núm. 6383/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja a 1 de maig 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 Sa Pobla a 1 de maig de 2017?

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EG)
RGE núm. 6381/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el q ue p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de maig de
2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EJ)
RGE núm. 6384/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dipu tat
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 d e Sa Talaia a 1 de maig de
2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EK)
RGE núm. 6385/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar a 1 de maig de 2017.

EN)
RGE núm. 6388/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu a 1 de maig de 2017.

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de maig de
2017?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de maig de
2017?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EL)

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 6 3 86 /17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Lluís a 1 de maig de 2017.

EO)
RGE núm. 6389/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Margalida a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EM)
RGE núm. 6387/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de S anta
Eugènia a 1 de maig de 2017.

EP)

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 6390/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí a 1 de maig de 2017.

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EQ)
RGE núm. 6391/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Santanyí a 1 de maig de 2017.

ET)
RGE núm. 6394/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses
Salines a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ER)
RGE núm. 6392/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva
a 1 de maig de 2017.

EU)
RGE núm. 6395/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu
a 1 de maig 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 Selva a 1 de maig de 2017?

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ES)

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 6393/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Sencelles a 1 de maig de 2017.

EV)
RGE núm. 6396/17 , del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller
a 1 de maig de 2017.

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

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

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

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EW)
RGE núm. 6397/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son
Servera a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el qu e preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de maig de 2017?

EZ)
RGE núm. 6402/17, de la diputada Marg arita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol·licituds per accedir a un habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de sol·licitu d s p resentades per tal
d'accedir a un habitatge de l'IBAVI en el municipi d'Inca, des
del mes de juny de 2015 fins a 30 d'abril de 2017? Indicau-ne
quantes han estat concedides i quantes denegades?

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 10 de maig de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

EX)
RGE núm. 6398/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Valldemossa a 1 de maig 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 Valldemossa a 1 de maig de 2017?

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 17 de maig de 2017, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de respo sta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
A)
EY)
RGE núm. 6399/17, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany a 1 de maig de 2017.
D'acord amb el q ue p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bon an y a 1 de maig de
2017?
Palma, a 10 de maig de 2017
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 6510/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proposta del Sr.
Jarabo per entrar al Govern.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el d iputat
sotas ig n ant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, que pensa de la proposta
d'Alberto Jarabo que Podem entri al Govern?
Palma, a 15 de maig de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de maig de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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E)
B)
RGE núm. 6739/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas ,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a vigilància a
Espalmador.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següen t amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures concretes preveu adoptaraquest govern per
reforçar la v igilància sobre les activitats no permeses a l'illot
d'Espalmador?

RGE núm. 6746/17, del diputat J aume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Consell Econòmic i Social.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la pres id enta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Creu la presidenta que el Govern encertarà qualque vegada
la data per constituir de nou el Consell Econòmic i Social?
Palma, a 16 de maig de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

Palma, a 16 de maig de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
F)
C)
RGE núm. 6744/17, del diputat J osep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
tramesa d'informació sol·licitada pels diputats.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb so lAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina opinió li mereix, com a consellera responsable de
transparència, q u e el Govern es negui a subministrar en un
format reutilitzable la informació que li deman en els diputats
d el Parlament, d'acord amb els principis que estableix la Llei
19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern?
Palma, a 16 de maig de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró

RGE núm. 6747/17, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conservació
de paratges naturals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la p regunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller, creu vostè que la Conselleria d e Medi
Ambient vetlla per la conservació dels paratges naturals d'Es
Torrents de Pareix, Sa Calobra o Cala Varques?
Palma, a 17 de maig de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

G)
RGE núm. 674 9 /17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en la
contractació de persona d'infermeria en els s erveis
d'urgències hospitalàries.

D)
RGE núm. 6745/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Propos ta per les Illes Balears,
relativa a modernització d'establiments turístics.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Valora positivament el Govern que pugui haver una norma
legal que permeti la modernització i ampliació dels
establiments turístics?
Palma, a 16 de maig de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per quina raó s'han fet retallades en la contractació de
persona d'infermeria en els serveis d'urgències hospitalàries?
Palma, a 16 de maig de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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H)

K)

RGE núm. 6750/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Servei de Fisioteràpia a les escoles de Menorca.

RGE núm. 6753/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de les obligacions tributàries.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula alconseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Considera el Govern de les Illes Balears que s'està prestant
un bon servei de fisioteràpia a les escoles de Menorca?

Considera la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques que to ts els ciutadans han de complir les seves
obligacions tributàries?

Palma, a 16 de maig de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Palma, a 16 de maig de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

I)
RGE núm. 6751/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoleta
de can Nebot a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller d'Educació i Universitat, continua tenint la
intenció d'obrir l'escoleta de Can Nebot a Eivissa per al curs
2017-2018?

L)
RGE núm. 6754/17, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de Llei de voluntariat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Té previst el Govern presentar un projecte d e llei de
voluntariat aquesta legislatura?

Palma, a 16 de maig de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

Palma, a 17 de maig de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

J)

M)

RGE núm. 6752/17, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallades en el servei de formació a distància del
professorat.

RGE núm. 6755/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "toros a
la balear".

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següen t amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per quina raó aquesta legislatura s'han fet retallades en el
servei de formació a d is tàn cia del professorat a les Illes
Balears, dificultant la conciliació i la formació dels docents?
Palma, a 16 de maig de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 d e resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, considera que els anomenats
"toros a la balear" és una proposta seriosa?
Palma, a 17 de maig de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo
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N)
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 6832/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a actuacions en el Psiquiàtric.

Ordre de Publicació
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

La Mesa de la Comissió de Contro l parlamentari sobre
l'Ens Públic de radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de maig de 20 1 7 , admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta o ral davant la comissió esmentada
següents.

Quines actuacions té previstes fer la Conselleria de Salut en
el Psiquiàtric per millorar la vida del pacient?
Palma, a 17 de maig de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

O)
RGE núm. 683 3 /17, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a control de les condicions laborals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent delGovern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 6413/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programació de
contingut religiós, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasig n ant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.
En què es fonamenta la idoneïtat per emetre el programa de
ràdio "Temps de creure" els diumenges a les 7.30 h del matí,
més enllà dels objectius d'audiència?

Controla el Govern les condicions laborals del personal de
les empreses concessionàries del servei de transport públic per
carretera?
Palma, a 17 de maig de 2017
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

P)
RGE núm. 6834/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a falta de finançament.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la pres id enta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Considera vostè que les almoines dels milionaris són la
solució a la falta de finançament de la nostra comunitat
autònoma?
Palma, a 17 de maig de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Palma, a 10 de maig de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 6414/17, del diputat David Abril i Hervás,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
pregunta sobre els joves i el voluntariat social, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotas ig nant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.
És possible que IB3 elabori, conjuntament amb la CAIB, un
codi ètic sobre la imatge dels joves i del voluntariat social, per
tal de promoure un model de joventut constructiu des dels
mitjans de comunicació?
Palma, a 9 de maig de 2017
El diputat
David Abril i Hervás
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C)

Palma, a 11 de maig de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

RGE núm. 6418/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb
l'associació Auba, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el qu e preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general d e l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.
Recentment, s'ha signat un acord amb l'associació Auba,
entitat que dóna suport a les dones amb càncer de mama, Ens
pot explicar en què consisteix aquest conveni?
Palma, a 11 de maig de 2017
La diputada
Sílvia Cano i Juan

RGE núm. 6422/17, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió del
reportatge "Peatge a l'ombra", davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant fo rmula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.
Quin va ser el criteri per emetre el reportatge "peatge a
l'ombra" el passat 9 de maig?

D)

Palma, a 11 de maig de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

RGE núm. 6419 /17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes de
mesurar audiències, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
G)
D'aco rd amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.
Considera el Sr. Director Generals qu e els mecanismes
convencionals de mesurar audiències (els anomenats
audímetres) que fa servir l'empresa Kantar Media, així com els
criteris d'aplicació del sis tema de control a les Illes Balears,
serveixen (atesa la diversitat de modes d'accés als continguts)
per conèixer de manera fefaent les preferències dels ciutadans
i les ciutadanes en relació amb el consum de productes generats
per IB3 Televisió?

RGE núm. 6423/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desconnexions i programes específics per illes, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.
Per què no es fan més desconnexions iprogrames específics
per illes?
Palma, a 11 de maig de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

Palma, a 11 de maig de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

E)

H)

RGE núm. 642 0/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per
afavorir el coneixement entre illes, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

RGE núm. 6425/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga
del personal d'estudis, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.
Quins criteris ha seguit la Direcció de l'EPRTVIB i la d'IB3
Ràdio per afavorir (en la nova programació) la presència de la
realitat particular i diversa de cada illa en el seu dial (de cada
illa) i, al mateix temp s , el necessari coneixement per part de
cada illa de la realitat de la resta de societats de l'arxipèlag?

D'acord amb el q ue preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.
Quin impacte tindrà la vaga convocad a p el personal
d'estudis, en cas que es mantingui?
Palma, a 11 de maig de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera
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I)

L)

RGE núm. 6426/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conflicte dels treballadors d'informatius, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

RGE núm. 6432/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a relacions amb FORTA, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
s otasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.

D'acord amb el que preveu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.

Com es troba el conflicte dels treballadors d'informatius?

Quines són les relacions actuals amb FORTA en l'àmbit de
cooperació, recursos compartits, coproduccions, etc.?

Palma, a 11 de maig de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

Palma, a 11 de maig de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

J)
RGE núm. 6427/17, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
seguiment de l'acompliment dels criteris lingüístics, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

D'aco rd amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de maig de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Quin seguiment es fa de l'acompliment, per part dels
professionals, dels criteris lingüístics que contempla el Llibre
d'estil d'IB3?

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 11 de maig de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró

A)

K)

RGE núm. 6412/1 7 , dels Grups Parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS
per Menorca i Mixt (GxF-PSIB), relativa a instar la
Sindicatura a fiscalitzar la comptabilitat electoral del PP a
les eleccions de 2003.

RGE núm. 6431/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a inversions en producció, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris esmentats presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

D'aco rd amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral.
Quina ha estat la participació d'IB3 pel que fa a inversió en
producció cinematogràfica, ficció i documenta en l'últim any?
Palma, a 11 de maig de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

La sentència del Jutjat Penal núm. 7 de Palma de Mallorca
núm. 378/2015, de 8 d’octubre, arran de la confessió del Sr.
Fernando Areal, gerent del Partit Popular, i la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, en el seu in fo rme 130/2016,
relatiu a la revisió puntual de la comptabilitat electoral del
Partit Popular corresponent a 2007, conclouen, entre d’altres,
q u e el Partit Popular va percebre, de manera indeguda u n
import mínim de 153.322,44 euros.
El Govern de les Illes Balears, per la seva b an d a, ja ha
iniciat l’expedient de nul·litat per tal que el Partit Popular torni
aquesta quantitat, ja que no la vol tornar voluntàriament, tot i
que el mateix Parlament de les Illes Balears li va instar a fer-ho.
En tot cas, però, la sentència abans esmentada conté altres
afirmacio n s que convé no deixar passar de llarg. En concret
diu:
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“Es conveniente resaltar que los anteriores hechos no
constitu yen acontecimientos aislados u ocasionales, al
tratarse de una reproducción de la operativa que
desarrolló el Partido popular en la campaña electoral de
abril de 2003, que co mprende hechos presuntamente
delictivas que se en cu en tran prescritos por razón del
tiempo transcurrido. Ninguna de las anteriores cantidades
(incluidas las de 2003) fue contabilizada por el Partido
Popular como gasto electoral ni se comunicó a los órganos
de fiscalización correspondien te. El acusado Fernando
Areal reconoce los hechos expuestos en el citado expositivo
en lo que a su participación en los mismos concierne.”
És a dir, reconeix la irregularitat de les despeses electorals,
no només de la campanya de 2007, sinó també de 2003. I tot i
que reconeixla prescripció d’un hipotètic delicte penal, podria
ser causa de nul·litat en relació amb les subvencions electorals
en l’àmbit del dret administratiu, en el qual, en qualsevol
momen t es pot tramitar un procediment de revisió d’ofici en
relació amb actes nuls de ple dret. Així, tal i co m ja ha fet el
Govern de les Illes Balears respecte de les quantitats
corresponents a 2007, també podria exigir la devolució de les
quantitats de les despeses electorals irregulars corresponents a
2003.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants, presenten
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears ins ta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears que dugui a terme en el menor
temps possible, les actuacions fiscalitzadores corresponents en
relació amb els fets provats de la Sentència d el Jutjat Penal
núm. 7 de Palma núm 378/2015, de 8 d’octubre, en relació amb
les eleccions de 2003, i la possible incidència respecte de les
dades de l’informe 1/2003 de fiscalització de la comptabilitat
electoral corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes
Balears celebrades dia 25 de maig de 2003, que establiren les
subvencions electorals corresponents.

A)
RGE núm. 6205/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a instal·lació i
control de mesuradors de pol·len, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, el Gru p
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
L’an y 2010 es va suspendre el conveni entre la UIB i la
Conselleria de Medi A mbient que servia, fins aleshores, per
recollir a través de captadors la quantitat de pol·len que hi ha
a l’aire.
A les Balears hi havia 5 captadors de pol·len: 2 a Mallorca
(un a Palma i un altre a Manacor), un a Menorca, un a Eivissa
i un a Formentera. Avui, però, no n’hi ha cap que continuï actiu
i és impossible conèixer la quantitat d’agents biològics qu e
estan suspesos a l’aire.
Segons el Plan Nacional de mejora de la calidad d el aire
(PNMCA) elaborat pel Ministeri de Medi Ambient que respon
a la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell
i la Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell
de 15 de desembre de 2004, l’objectiu general pel que fa al
PM10 és que no superi més de 35 vegades a l’any els 50 ìg/m³.
Tanmateix, però, la realitat és que aquesta xifra se supera
pràcticament a diari, segons les dades estudiades i publicades
a nivell científic.
Així mateix, el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener,
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, en el seu article 3.3,
estableixque les comunitats autònomes “designaran els òrgans
competents (...) encarregats de l’aplicació de les normes sobre
la qualitat de l’aire i, en particular, de la garantia de l'exactitud
dels mesuraments i de les anàlisis dels mètodes d’avaluació”.
Conèixer i controlar la qualitat de l’aire és fonamental a
diferents nivells: d’una banda, s’ha demostrat q ue el canvi
climàtic afecta la floració i la pol·linització mitjançant l’aire,
alterant-ne els seus nivells; d’altra banda, és una qüestió de
salut ja que es calcula que a Balears afecta entre un 20 i u n
25% de la població; també és important en termes turístics, ja
que són molts els visitants que estan acostumats a conèixer en
els seus països d’origen la qualitat de l’aire, p erò a les Illes
Balears no poden accedir a aquesta informació perquè no
existeix.

Palma, a 11 de maig de 2017
Els portaveus:
Andreu Alcover i Ordinas
Laura Camargo i Fernández
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de maig de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una xarxa de captadors de qualitat de l’aire
que depengui d’una única conselleria per mesurar el pol·len de
manera continuada fent públics els resultats perquè les persones
al·lèrgiques, els metges i totes les persones que necessitin
puguin tenir la in fo rmació pertinent a efectes de medicació i
prevenció o per qualsevol altre finalitat.
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Palma, a 5 de maig de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 6415/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a interins de tres
anys, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
El Govern de l’Estat ha presentat uns pressuposts generals
que poden posar en perill el lloc de feina de molts interins de
les Illes Balears.
L’article 19.2 “Oferta de Empleo Público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades
de personal” estableix que les contractacions publiques
temporals no poden tenir una durada de més de tres anys.
El fet és que a les Illes Balears hi ha prop d ’u n s 11.800
interins en les diferents administracions publiques: un 29.4%
dels treballadors del Govern Balear ho són, així com un 65%
del Consell Insular de Mallorca, per posar dos exemples.
Per camps laborals, el percentatge d’interinatge també és
elevat: un 35% del personal de salut i un 34.7% del personal
docent s ón interins. En concret, els docents es veurien molt
afectats si s’aprova finalment aquest article ja que a Balears hi
ha 4.500 docents interins, dels quals 2.500 es veurien afectats
per aquesta mesura. D’altra banda, val a dir que fa sis anys que
no s’han convocat oposicions per a docents interins a les Illes
Balears i, així, no se’ls ha donat l’oportunitat de poder accedir
a una plaça de funcionariat.
Fin alment, s’ha de tenir en compte que les comunitats
autònomes tenen competències i acords territorials amb les
organitzacions sindicals que es veurien vulnerades amb aquesta
norma.
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C)
RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a declaració de solidaritat amb el poble de
Veneçuela, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no d e llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
En els últims mesos, la situació econòmica, social i política
de Veneçuela s'ha anat deteriorant fins a límits difícilment
imaginables en u n país que havia estat, fins fa un parell de
dècades, un referent de riquesa, benestar i prosperitat per a tota
Hispanoamèrica. Aquesta deterioració es concreta en una sèrie
d'aspectes, els més importants dels quals són els següents:
• Una inflació elevadíssima i una caiguda en picat del poder
adquisitiu dels salaris.
• Un desproveïment de p ro d uctes alimentaris que ha
provocat, a més d'una important pujada de preus, un control
rigorós p er part del Govern de les compres en tendes i
supermercats. Com a conseqüència de tot això, no només
les classes mitjanes malviuen sovint amb un sol menjar al
dia, sinó que milers de veneçolans s'alimenten cada vegada
més del que troben a les escombraries. Per no parlar de la
mortalitat infantil per desnutrició, que s'ha convertit ja en
una trista constant.
• En paral·lel, la deficient prestació dels serveis públics, i
especialment dels sanitaris, ha adquirit nivells alarman ts:
falta de medicines i facultatius, desbordament de les
consultes icol·lapse en els serveis d'urgències hospitalàries
i, en definitiva, un augment significatiu del nombre de
defuncions entre la població.
• La inseguretat i la delinqüència marquen la vida diària
dels veneçolans: segrestos, robatoris amb violència,
assassinats, guerres entre bandes, etcètera. I a tot això cal
afegir les morts degudes a la repressió p racticada per un
règim pseudodictatorial, que no dubta a usar la força contra
els manifestants i a recórrer a empresonar els principals
dirigents de l'oposició democràtica i parlamentària.

Proposició no de llei

Aquesta situació que acabem de descriure, tan propera a
u na crisi humanitària, resulta especialment dolorosa per als
habitants de les Illes Balears. En diferents fases dels dos últims
segles Veneçuela ha estat un de les destinacions preferides –si
no la preferida– per a molts mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterers que marxaven de la seva illa buscant
fortuna o, de vegades, una terra on trobar un treball que els
permetés no morir-se de gana.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Parlament espanyol a no aprovar l’article 19 del projecte de
Pressuposts Generals de l’Estat per el 2017 o, com a mínim a
modificar-lo perquè no afecti els interins ja contractats.

També, arran de la nostra guerra civil, Veneçuela va ser un
d els països que més refugiats balears va acollir. No fa falta
esmentar el nom de coneguts polítics contemporanis nostres
que van néixer al país del Carib o van residir allí des de petits.

Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent

Palma, a 11 de maig de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Jaume Font i Barceló

Aquests llaços entre les dues comunitats continuen avui en
dia molt vius. Sens e an ar més lluny, a les Illes Balears
resideixen milers de veneçolans, molts dels quals disposen
també de nacionalitat espanyola. Com és natural, tots ells tenen
familiars al seu país d'origen i viuen amb extrema preocupació
la situació present. I alguns d'ells, els de més edat, són alhora
víctimes directes de l'actual situació, ja que fa més de dos anys
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que el govern veneçolà va suspend re, sense cap tipus
d'explicació, el pagament de les pensions a les persones que
resideixen a l'exterior. Això fa que moltes d'aquestes persones
–entre les quals hi ha també balears la vida laboral de les quals
va transcórrer a Veneçuela i que ara han tornat a la seva terra
natal per passar els últims anys de la seva vida– s'hagin vist
privades d'una pensió que sovint era el seu únic ingrés.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears
1. Expressa la seva solidaritat amb el poble de Veneçuela, que
sofreix amb crues a les greus conseqüències d'aquesta crisi
política, econòmica i social.
2. Insta el Govern d'Espanya a requerir del Govern de
Veneçuela la preservació del benestar, la seguretat i la qualitat
de vida dels seus ciutadans, així com el respecte a la
Constitució i la es lleis de la República.
3. Insta el Govern d'Espanya a requerir del Govern de
Veneçuela el compliment del Conveni Interamericano de
Seguretat Social en relació amb el pagament de les pensions, a
fi de salvaguardar els drets legítims dels ciutadans balears
pensionats a Veneçuela, així com els de els veneçolans que
resideixen en la nostra comunitat.
Palma, a 5 de maig de 2017
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

d'impacte ambiental. Aquesta anàlisi però, mai no fou lliurada
a l'òrgan ambiental.
Així, el maig de 2012 l'empresa començà l'operació del que
és el pou de gas més gran de l'Estat amb una inversió inicial
prevista de 500 milions d'euros; però lluny de tractar-se d'un
projecte benvingut per part dels ciutadans i ciutadanes de les
comarques properes a la no va planta de gas, CASTOR
plantejava dubtes i riscos seriosos des del començament de la
tramitació de l'expedient, de forma que el projecte esdevingué
motiu d 'alarma i de denúncies per part dels quinze municipis
afectats per la instal·lació cap a l'Administració de l'Estat.
Fruit d'aquesta situació s'inicià una mobilització intensa de
la Plataforma Ciutadana de les Terres del Sénia per lluitar
contra el pro jecte, que també rebé el suport de fins a quinze
organitzacions més de la societat civil com és el cas de
l'Aliança contra la Pobresa Energètica o Ecologistes en Acció,
per denu nciar el fet que es tractava d'una concessió amb
clàusules abusives, atorgada sense publicitat ni concurrència,
amb procediments poc clars, criteris subjectius i amb el silenci
i la complicitat de les administracions públiques.
Al llarg de l'any 2013, moment de la posada en
funcionament de la planta, tant els territoris costaners pròxims
a les seves immediacions com la resta del litoral llevantí i de les
Illes Balears, vàrem estar exposats als efectes de gairebé 500
sismes de diferents magnituds que incidiren d'una forma
especialment greu a la comarca del Sénia, situada entre les
costes de Tarragona i Castelló; tots ells atribuïts a les injeccions
de gas a màxima potència de CASTOR.

D)
RGE núm. 6509/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i
MÉS per Menorca, relativa a rebuig a les polítiques de
l'Estat respecte de la plataforma d'emmag atzematge de gas
Castor a les costes de Tarragona i Cas telló, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
L'any 2006 la mercantil h is panocanadenca Escal UGS
–integrada majoritàriament per ACS i Enagas, i de l'altra per la
canadenca CLP– va sol·licitar davant el Ministeri d'Indústria,
Tu ris me i Co merç, la con cessió d'explotació d e
l'emmagatzematge subterrani de gas natural en un pou a unes
do tze milles nàutiques de distància de la costa de Vinaròs a
Castelló, aprofitant un jaciment que la petroliera Sh ell havia
explotat entre els anys 1973 i l'any 1089.
L'objectiu del projecte, segons l'empresa, era convertir un
antic jaciment marí de petroli a 1.7000 metres de fondària, en
un mag atzem subterrani de gas natural per “proporcionar
estabilitat i fiabilitat d'aprovisio n ament al sistema gasista
espanyol”.
L'any 2010, el dit projecte que fou presentat amb el n om
CASTOR, aconseguíles autoritzacions administratives per part
de l'Estat, amb el requeriment que l'empresa lliurés un anàlisi
de risc sísmic per tal d'incloure'l en la memòria de la declaració

Davant la situació de ris c greu per a les persones, per
l'amenaça d'una catàstrofe ecològica i també pel presumpte
procediment d'adjudicació “a dit” de l'Estat a l'empresa
concessionària, a finals de l'any 2014 la Fiscalia de Castelló va
interposar una denúncia contra els responsables de l'Institut
Geològic i Miner, del Ministeri de Medi Ambien t, i els del
Ministeri d'Indústria que intervingueren en la tramitació de la
concessió d'explotació d el projecte; així com també contra la
mercantil ESCAL UGS, fet que llavors, i encara ara, reforça les
accions de protesta de la Plataforma Ciutadana de les Terres
del Sénia i de la resta d'entitats cíviques adherides a aquesta
lluita.
A aquesta acció , també s'hi suma la denúncia de la
Generalitat de Catalunya, del Parlamen t de Catalunya, del
Síndic de Greuges de Catalunya, associacions ecologistes, de
la CECOT (Centre Metàl·lurgic i el Consell Intertèxtil
espany o l), amb reclamacions fetes davant d’instàncies
autonòmiques, estatals i europees com la Comissió Europea, el
Parlament Europeu, la Direcció General de la Competència en
l’àmbit europeu, i el Banc Europeu d’Inversions.
Tot i així, la nova gestora del manteniment de les
instal·lacions (ENAGÁ S TRANSPORTE), ja ha començat a
cobrar el deute associat a la in d emnització a través de les
factures de gas. Són 1.350 milions d'euros a 30 anys amb un al
4,2% d'interès, és a dir, una hipoteca per a tot el conjunt de la
ciutadania de més de 4.700 milions d'euros.
De moment, com a conseqüència de la pressió exercida per
ambdues vies, civil i penal, i davant el risc contrastat de sismes
de major magnitud, el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda
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Digital, encapçalat pel ministre Álvaro Nadal s'ha emparat en
les conclusions de l'Estudi que des del Govern Central es va
encomanar a l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i ha
anunciat la hibernació de CASTOR i de la seva activitat, però
en canvi, ha eludit anunciar un compromís per tal d'escometre
el desmantellament de la plataforma o per revelar el futur dels
seus pous de gas.
Aquest anu n ci p erò, en cap cas dona resposta a les
reivindicacions que reclamen el desmantellament total de la
plataforma, l'assumpció de responsabilitats polítiques per part
dels alts càrrecs que estan sent investigats i que feren possible
la seva autorització, així com la qüestió del pagament
d'indemnitzacions pel tancament de la plataforma al majo r
accionista d'ESCAL UGS, el Sr. Florentino Pérez; que reclamà
pràcticament fins a tres vegades el cost de la inversió prevista
inicialment, i que l'Estat va acabar liquidant a la seva empresa
el novembre de 2014 per un total de 1.350 milions d'euros en
concepte de la renúncia de l'executiu a la concessió.
A hores d'ara, queden encara moltes incògnites pendents de
resoldre en aquest cas, que una v eg ada més constata la
corruptel·la i la connivència sistèmica dels alts poders de l'Estat
amb algunes grans empreses de l'IBEX 35, perquè la nova
gestora del manteniment de les ins tal·lacions (ENAGÁS
TRANSPORTE), ja ha començat a cobrar el deute associat a la
indemnització a través de les factures de gas. Són 1.350 milions
d'euros a 30 anys amb un 4,2% d'interès, és a dir, una hipoteca
per a tot el conjunt de la ciutadania de més de 4.700 milions
d'euros.
Per tot això, vista l'autodefensa legítima dels drets dels
nostres veïns i veïnes de les costes tarragonina i llevantina, així
com dels nostres drets propis pel que fa al gau d i d 'u n s
ecosistemes marins amb bon estat de conservació; per la nostra
reivindicació d'un canvi de model energètic per part de l'Estat
i el co n ju nt dels poders públics, tot garantint l'estabilitat i
l'eficiència econòmiques dels diferents sistemes energètics; pels
drets de la ciutadania a gaudir d'un dret elemental com és
l'aprovisionament energètic sostenible i eco n ò micament
assequible; i, finalment, pel nostre compromís perquè no sigui
la ciutadania qui costegi el sobrecos t econòmic d'aquesta
instal·lació fallida, manifestam:
1. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva solidaritat
amb tots els ciutadans i les ciutadanes de la comarca del Sénia,
i els trasllada elseu suport absolut en la defensa dels seus drets
a
viu re pacíficament i sense les amenaces de risc sísmic i de
contaminació ambiental provocades per la plataforma
CASTOR, o p er qualsevol altra instal·lació d'extracció de
petroli o gas a la
mediterrània occidental.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears in sta el
Govern de l'Estat:
1. Qu e encarregui una auditoria econòmica externa, per
determinar els costos existents en aquest projecte, i també els
que genera, actualment, l’empres a en carreg ad a del
man ten imen t d’aqu es tes ins tal·lacions (ENA GÁS
TRANSPORTE); tot això en el marc de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
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2. Que es dicti una resolució que declari, de forma expressa, la
clausura o el tancament definitiu de les instal·lacions, que
ordeni el segellament dels pous per garantir la seva
inoperància, i que estableixi un calendari per al seu
desmantellament.
3. A l’emissió d’un informe jurídic que acrediti si aquestes
instal·lacions han estat mailegalment operatives, ja que segons
diu la nota de premsa publicada pel mateix Ministeri d’Energia,
Turisme i Agenda Digital “el 5 de septiembre de 2013, estando
en fase de pruebas y durante la inyección del gas colchón,
comenzaron a producirse una serie de seísmos en el entorno de
la plataforma Castor”.
4. Atesa la relació de causalitat directa entre els treballs
d’injecció de gas i els terratrèmols, a la reversió i al
rescabalament de la indemnització abonada, indegudament, a
l’empresa concessionària (ESCAL UGS) mitjançant el Reial
Decret Llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’ado p taven
mesures urgents en relació amb el mercat del gas, paralitzant
qualsevol efecte immediat i futur sobre el preu del gas per als
consumidors finals.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears in sta el
Govern de les Illes Balears:
5. A personar-se en la causa judicial oberta per part de la
Fiscalia de Castelló contra l'Estat, per delictes de prevaricació
ambiental, contra el medi natural i per irregularitats
administratives; així com també pels riscos sísmics reals als
quals hem estat i estam exposats els ciutadans i les ciutadanes
de les Illes, i pels greus p erju d icis econòmics que estan
suposant un sobrecost injustificat als consumidors de gas.
6. A manifestar la seva solidaritat amb tots els ciutadans i les
ciutadanes de la comarca del Sénia, traslladant-los el seu suport
absolut en la defensa dels seus drets a viure pacíficamen t i
sense les amenaces de risc sísmic i de contaminació ambiental
provocades per la plataforma CASTOR o per qualsevol altra
instal·lació d'extracció de petroli o gas a la Mediterrània
occidental.
7. A donar trasllat del present acord als batles i batlesses dels
ajuntaments del Baix Maestrat: Benicarló, Càlig, Canet,
Cervera, La Jana, Rossell, Sant Jordi, San t Rafel del Riu,
Traiguera, Vinaròs, Pobla de Benifassà i Castell de Cabres; als
ajuntaments del Matarranya: Beseit, Pena-roja i Vall-de-roures;
als ajun taments del Montsià: Alcanar, Freginals, Godall, La
Galera, Mas d e Barberans, Sant Carles de la Ràpita, Santa
Bàrbara, La Sènia i Ulldecona; i, finalment, als ajuntaments
dels Ports: Herbers, Morella i Vallibona.
Palma, 11 de maig de 2017
Les diputades
Sílvia Tur i Ribas
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Xavier Pericay i Hosta
Nel Martí i Llufriu
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
Tramitació d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 895/16.

A)
RGE núm. 6179/17, del Govern de les Illes Balears ,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Treball, Comerç i Indústria, sobre l'estat actual del Pacte
per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés
social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d e maig de 2017, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Treball,
Comerç i Indústria, dav an t la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de maig de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6743/17,
presentat pel Grup Parlamentari Pop ular, i aco rda,
co n fo rmement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, que
la proposició no de llei esmentada, relativa a millores a l'impost
de transmissions patrimonials, es tramiti per aquest
procediment.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 6190/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de maig de 2017, con fo rmement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
imatge de les Balears, inclosa a l'ordre del dia de la sessió
plenària de dia 16 de maig de 2017, per la pregunta RGE núm.
6510/17, relativa a proposta del Sr. Jarabo per entrar al
Govern.

Des ignació dels diputats i diputades encarregats de
defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei
RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29
de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
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 17 de maig de 2017, conformement amb l'establert a
l'article 186 del Reglament de la cambra, acorda d'en comanar
la defensa en el Congrés dels Diputats de la proposició de llei
esmentada als diputats següents:
1. Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular.
2. Sr. Damià Borràs i Barber, d el Grup Parlamentari
Socialista.
3. Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5177/17.

Tramitació davant la Comis s ió d'Assumptes Socials i
Drets Humans per al Projecte de llei d'accessibilitat
universal de les Illes Balears (RGE núm. 3355/17).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de maig de 2017, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6411/17,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
accions davant la marginació de la ciutadania de les Illes
balears en els pressupostos generals de l'Estat de 2017.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal en la sessió de la Junta de Portaveus dia 17 de maig de
2017 i d'acord amb aquesta, acorda per unan imitat que el
projecte de llei esmentat sigui tramitat davant la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans,

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució del càrrec de secretari de la Junta de
Personal del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de maig d e 2017, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
6204/17, de la Ju n ta de Personal de la cambra, mitjançant el
qual informa de la renúncia al càrrec d e s ecretari del Sr.
Alberto Barceló i Crespí i del nomenament com a nou secretari
del Sr. Jesús Cardona i Martín.
Palma, a 17 de maig de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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