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G) RGE núm. 17240/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagaments pendents a l'empresa
que gestiona les ambulàncies a l'illa d'Eivissa.
6929
H) RGE núm. 17241/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions davant l'anunci de
no pagar la paga extraordinària als treballadors de l'empresa que gestiona les ambulàncies de l'illa d'Eivissa.
6929
I) RGE núm. 17242/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fin alització del contracte amb
l'empresa que gestiona les ambulàncies de l'illa d'Eivissa.
6929
J) RGE núm. 17243/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subrogació dels treballadors de
l'empresa que gestiona les ambulàncies a l'illa d'Eivissa a l'empresa pública de Gestió Sanitària i Assistencial.
6930
K) RGE núm. 17263/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Pop u lar, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a la creació de l'Institut de Recerca
de les Illes Balears (IRIB).
6930
L) RGE núm. 17264/17, del d ip utat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a la Xarxa d'Estacions d'Investigacions
de les Illes Balears (XEIIB).
6930
M) RGE núm. 17265/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu al Centre Nàutic Polígon Son Castelló.
6930
N) RGE núm. 17266/17, del dipu tat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu al projecte d'ampliació i remodelació
de l'EDAR de Porreres.
6930
O) RGE núm. 17267/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu la remodelació i millora de l'EDAR
de Camp de Mar.
6930
P) RGE núm. 17268/17, del d ip utat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de conducció Maria de la
Salut-Petra.
6931
Q) RGE núm. 17269/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Pop u lar, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a ferrocarril històric associat a una
colAlecció museogràfica Sant Llorenç d'Es Cardassar.
6931
R) RGE núm. 17270/17, del dipu tat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a la nova seu de l'Orquestra Simfònica
de les Illes Balears.
6931
S) RGE núm. 17271/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativ a a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de foment de la mobilitat
elèctrica.
6931
T) RGE núm. 17272/17, del d ip utat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a paisatge agrari.
6931
U) RGE núm. 17273/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a infraestructura de suport a
emprenedors de base tecnològica programa #EMPRENBIT.
6931
V) RGE núm. 17274/17, d el diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a convocatòria de projectes competitius
d'R+D.
6932
W) RGE núm. 17275/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Po pular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a adquisició de la finca Es Canons.
6932
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X) RGE núm. 17276/17, d el diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a programa integral d'activació laboral.
6932
Y) RGE núm. 17277/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a patrimoni gastronòmic, cultural i
natural, com a eixos de diversificació econòmica i de generació d'un nou posicionament turístic de les Illes Balears.
6932
Z) RGE núm. 17278/17, d el diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a cooperació i innovació.
6932
AA) RGE núm. 17279/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte d'esbucament de tres xalets,
adquisició de dues parcelAles i restitució de la zona pública Llimpa-Santa Matrona a l'àmbit del Parc Natural de S'Albufera d'Es Grau.
6933
AB) RGE núm. 17280/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a impuls de l'economia social i circular.
Gestió sostenible dels residus turístics i creació de llocs de feina per a persones amb risc d'exclusió.
6933
AC) RGE núm. 17281/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a adquisició dels sis immobles que
confronten amb el Claustre de Sant Diego (cr. Es Banyer 3 a 13 i cr. de Ses Escoles 15).
6933
AD) RGE núm. 17282/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de rehabilitació i museïtzació
de les Torres del Temple.
6933
AE) RGE núm. 17283/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a convocatòria competitiva per a la
creació i la consolidació de clústers del coneixement de les Illes Balears.
6933
AF) RGE núm. 17284/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a Fons per a la recuperació dels camins
municipals de Banyalbufar, Bunyola, Sóller, Puigpunyent i Valldemossa, pla de xoc.
6933
AG) RGE núm. 17285/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a disseny i implementació d'estratègies
de control enfront de la Xylella Fastidiosa.
6934
AH) RGE núm. 17286/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a campanya d'informació i vigilància
en espais de rellevància ambiental.
6934
AI) RGE núm. 17287/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Pop u lar, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de recuperació d'hàbitats
i d'ordenació de l'ús públic del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.
6934
AJ) RGE núm. 17288/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a adquisició de la finca i casa pagesa
de Sa Senieta (Formentera).
6934
AK) RGE núm. 17289/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a recuperació dels sistemes dunars en
espais de rellevància ambiental de les Illes Balears.
6934
AL) RGE núm. 17290/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a la Serra de Tramuntana, vers un
entorn forestal ben gestionat i energèticament eficient.
6935
AM) RGE núm. 17291/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a colAlectors i emissari de l'EDAR
d'Andratx.
6935
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AN) RGE núm. 17292/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a atles submarí: cartografia de posidònia
oceànica de les Illes Balears.
6935
AO) RGE núm. 17293/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a Smart Park.
6935
A P) RGE núm. 17294/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de subministrament d'aigua
potable al Pla de Mallorca.
6935
AQ) RGE núm. 17295/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a FUTURMED, talent per a la medicina
del futur.
6935
A R) RGE núm. 17296/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a recuperació i rehabilitació de les
murades (Bastió del governador i Reial Alcàsser).
6936
AS) RGE núm. 17297/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, d el Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del p ro jecte relatiu a creació del Museu del Parc
Arqueològic del Puig de Sa Morisca.
6936
A T) RGE núm. 17298/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de consolidació de part del
recinte emmurallat de la ciutat d'Alcúdia.
6936
AU) RGE núm. 17299/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a adquisició del Castell d'Alaró/Es
Verger.
6936
A V) RGE núm. 17300/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a cambreres de pis i salut.
6936
AW) RGE núm. 17301/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
a Eivissa.
6937
AX) RGE núm. 17302/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de remodelació del llit i
l'entorn del Torrent dels Jueus.
6937
AY) RGE núm. 17303/17, del diputat Gabriel Compan y i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de recuperació i
condicionament dels camins del bosc de Bellver.
6937
AZ) RGE núm. 17304/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a gestió i conservació dels espais
naturals amb persones amb risc d'exclusió social.
6937
BA) RGE núm. 17305/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a observatori de l'ús públic a la Serra
de Tramuntana, Smart protected area.
6937
BB) RGE núm. 17306/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració ato rg ada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a Son Fornés, centre d'investigació i
documentació del patrimoni arqueològic.
6937
BC) RGE núm. 17307/17, del diputat Gabriel Company i Bau zá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a Menorca Territori Viu: Menorca
Smart Island.
6938
BD) RGE núm. 17308/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració ato rg ada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a agricultura ecològica.
6938

BOPIB núm. 127 - 18 de gener de 2018

6895

BE) RGE núm. 17309/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a impuls a la diversificació de cultius
a les explotacions tradicionals sostenibles de les Illes Balears.
6938
BF) RGE núm. 17310/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a rehabilitació de la finca Milà Nou
per a la creació del centre d'interpretació del camp de Menorca.
6938
BG) RGE núm. 17311/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte d'ordenació de la costa de
la badia de Portmany, des del Port del Torrent fins a Cala Gració.
6938
BH) RGE núm. 17312/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a construcció del dipòsit regulador de
Jesús.
6939
BI) RGE núm. 17313/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a prats nets d'invasores, controls
d'espècies invasores a zones humides de les Illes Balears.
6939
BJ) RGE núm. 17314/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a centre integrat de formació
professional en l'àrea de reparació d'embarcacions nàutiques al Port d'Alcúdia.
6939
BK) RGE núm. 17315/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de reforma de l'edifici Ses
Porqueres de Galatzó (Calvià) per al seu ús com a refugi d'excursionistes.
6939
BL) RGE núm. 17316/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a recuperació i rehabilitació de les cases
de Can Morell a la finca pública Son Real.
6939
BM) RGE núm. 17317/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comis sió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a Apadrina un molí, aportació
econòmica a la convocatòria de subvencions per a la restauració dels molins de vent d'extracció d'aigua del Pla de Sant Jordi de Palma,
plurianual 2017-2019.
6940
BN) RGE núm. 17318/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativ a a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a rehabilitació d'infraestructures de
passeig de Ses Figueretes.
6940
BO) RGE núm. 17319/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a recuperació del sistema hidràulic de
la finca pública Galatzó.
6940
BP) RGE núm. 17320/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativ a a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a senyalització del Pla de Vies Ciclistes
de l'illa de Mallorca.
6940
BQ) RGE núm. 17321/17, del diputat Gab riel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a dotació i reformes del nucli urbà de
Sínia Riera.
6940
BR) RGE núm. 17322/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativ a a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del p ro jecte relatiu a adquisició d'un terreny per a la
construcció d'un centre d'interpretació de la Costa de Menorca i la Reserva Marina de Fornells.
6940
BS) RGE núm. 17323/17, del diputat Gab riel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a mesures contra incendis.
6941
BT) RGE núm. 17324/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a electrificació del pou de bombeig
d'aigua potable al Camí de Biniarratx.
6941
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BU) RGE núm. 17325/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a programa de reserves marines de les
Illes Balears.
6941
BV) RGE núm. 17326/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a millora de les instalAlacions del tram
sud del carrer Major (Consell de Menorca).
6941
BW) RGE núm. 17327/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres d e la Co missió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a substitució parcial de la xarxa
d'abastament d'aigua potable (Ferreries).
6941
BX) RGE núm. 17328/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a projecte per a la protecció i
recuperació del medi natural de l'illa d'Eivissa i la seva agrobiodiversitat.
6942
BY) RGE núm. 17329/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a ampliació i millora del tractament
de l'EDAR d'Inca.
6942
BZ) RGE núm. 17330/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a tecnoindústria d'aigües de les Illes
Balears.
6942
CA) RGE núm. 17331/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració atorgada per
cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a estació de desnitrificació (Maó).
6942
CB) RGE núm. 17333/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
6942
CC) RGE núm. 17334/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
6942
CD) RGE núm. 17335/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6943
CE) RGE núm. 17336/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
6943
CF) RGE núm. 17337/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
6943
CG) RGE núm. 17338/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat ihotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6943
CH) RGE núm. 17339/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres
estrelles a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
6943
CI) RGE núm. 17340/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres
estrelles a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
6944
CJ) RGE núm. 17341/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres
estrelles a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6944
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CK) RGE nú m. 17342/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
6944
CL) RGE núm. 17343/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
6944
CM) RGE nú m. 17344/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6944
CN) RGE núm. 17345/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'agost de l'any 2017.
6945
CO) RGE núm. 17346/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa d'Eivissa
durant el mes de setembre de l'any 2017.
6945
CP) RGE núm. 17347/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6945
CQ) RGE núm. 17348/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'agost de l'any 2017.
6945
CR) RGE núm. 17349/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa d'Eivissa
durant el mes de setembre de l'any 2017.
6945
CS) RGE núm. 17350/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6945
CT) RGE núm. 17351/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
6946
CU) RGE núm. 17351/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
6946
CV) RGE núm. 17353/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6946
CW) RGE núm. 17354/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any
2017.
6946
CX) RGE núm. 17355/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativ a a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de
l'any 2017.
6946
CY) RGE núm. 17356/17, del diputat Miquel A. Jerez i Ju an , del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any
2017.
6947
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CZ) RGE nú m. 17357/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
6947
DA) RGE núm. 17358/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po pular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
6947
DB) RGE nú m. 17359/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6947
DC) RGE núm. 17360/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
6947
DD) RGE núm. 17361/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
6948
DE) RGE núm. 17362/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6948
DF) RGE núm. 17363/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de
l'any 2017.
6948
DG) RGE núm. 17364/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre
de l'any 2017.
6948
DH) RGE núm. 17365/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de
l'any 2017.
6948
DI) RGE núm. 17366/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
6948
DJ) RGE núm. 17367/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
6949
DK) RGE núm. 17368/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6949
DL) RGE núm. 17369/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer turístic a l'illa d'Eivissa durant el
mes d'agost de l'any 2017.
6949
DM) RGE núm. 17370/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po pular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer turístic a l'illa d'Eivissa durant el
mes de setembre de l'any 2017.
6949
DN) RGE núm. 17371/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer turístic a l'illa d'Eivissa durant el
mes d'octubre de l'any 2017.
6949
DO) RGE núm. 17372/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6949
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DP) RGE nú m. 17373/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6950
DQ) RGE núm. 17374/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6950
DR) RGE nú m. 17375/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat ihotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6950
DS) RGE núm. 17376/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6950
DT) RGE núm. 17377/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6950
DU) RGE núm. 17378/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres
estrelles a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6951
DV) RGE núm. 17379/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres
estrelles a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6951
DW) RGE núm. 17380/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres
estrelles a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6951
DX) RGE núm. 17381/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6951
DY) RGE núm. 17382/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6951
DZ) RGE núm. 17383/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6951
EA) RGE núm. 17384/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades tu rís tiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de
Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6952
EB) RGE núm. 17385/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d e tres claus superior a l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6952
EC) RGE núm. 17386/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre es tad es turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6952
ED) RGE núm. 17387/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6952
EE) RGE núm. 17388/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6952
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EF) RGE núm. 17389/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6953
EG) RGE núm. 17390/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6953
EH) RGE nú m. 17391/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6953
EI) RGE núm. 17392/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6953
EJ) RGE núm. 17393/17, d el d iputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de
l'any 2017.
6953
EK) RGE núm. 17394/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativ a a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes de setembre
de l'any 2017.
6953
EL) RGE núm. 17395/17, del diputat Miquel A . Jerez i Ju an , del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre
de l'any 2017.
6954
EM) RGE núm. 17396/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6954
EN) RGE núm. 17397/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6954
EO) RGE n ú m. 17398/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6954
EP) RGE núm. 17399/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6954
EQ) RGE n ú m. 17400/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6955
ER) RGE núm. 17401/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6955
ES) RGE n ú m. 17402/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de Formentera durant el mes d'agost
de l'any 2017.
6955
ET) RGE núm. 17403/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de Formentera durant el mes de
setembre de l'any 2017.
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EU) RGE nú m. 17404/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs irefugis a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre
de l'any 2017.
6955
EV) RGE núm. 17405/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
6956
EW) RGE núm. 17406/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
6956
EX) RGE núm. 17407/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6956
EY) RGE núm. 17408/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6956
EZ) RGE núm. 17409/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6956
FA) RGE núm. 17410/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat ihotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6956
FB) RGE núm. 17411/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6957
FC) RGE núm. 17412/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat ihotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6957
FD) RGE núm. 17413/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat ihotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6957
FE) RGE núm. 17414/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues itres
estrelles a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6957
FF) RGE núm. 17415/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues itres
estrelles a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6957
FG) RGE núm. 17416/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres
estrelles a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6958
FH) RGE núm. 17417/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6958
FI) RGE núm. 17418/17, d el d ip u tat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6958
FJ) RGE núm. 17419/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
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FK) RGE nú m. 17420/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Mallorca
durant el mes d'agost de l'any 2017.
6958
FL) RGE núm. 17421/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Mallorca
durant el mes de setembre de l'any 2017.
6958
FM) RGE núm. 17422/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Mallorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6959
FN) RGE núm. 17423/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6959
FO) RGE núm. 17424/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6959
FP) RGE núm. 17425/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6959
FQ) RGE núm. 17426/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6959
FR) RGE núm. 17427/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6960
FS) RGE núm. 17428/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6960
FT) RGE núm. 17429/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any
2017.
6960
FU) RGE núm. 17430/17, del d ip u tat Miq u el A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre
de l'any 2017.
6960
FV) RGE núm. 17431/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import to tal recap tat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de
l'any 2017.
6960
FW) RGE núm. 17432/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6961
FX) RGE n ú m. 17433/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6961
FY) RGE núm. 17434/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
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FZ) RGE nú m. 17435/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6961
GA) RGE núm. 17436/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6961
GB) RGE nú m. 17437/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6962
GC) RGE núm. 17438/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost
de l'any 2017.
6962
GD) RGE núm. 17439/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
ap licació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de Mallorca durant el mes de
setembre de l'any 2017.
6962
GE) RGE núm. 17440/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre
de l'any 2017.
6962
GF) RGE núm. 17441/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6962
GG) RGE núm. 17442/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6962
GH) RGE núm. 17443/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6963
GI) RGE núm. 17444/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po pu lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Mallorca durant
el mes d'agost de l'any 2017.
6963
GJ) RGE núm. 17445/17, d el d iputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Mallorca durant
el mes de setembre de l'any 2017.
6963
GK) RGE núm. 17446/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Mallorca durant
el mes d'octubre de l'any 2017.
6963
GL) RGE núm. 17447/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6963
GM) RGE núm. 17448/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6964
GN) RGE núm. 17449/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles,
cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6964
GO) RGE núm. 17450/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat ihotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6964
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GP) RGE nú m. 17451/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6964
GQ) RGE núm. 17452/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles
i tres estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6964
GR) RGE nú m. 17453/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres
estrelles a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6964
GS) RGE núm. 17454/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues itres
estrelles a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6965
GT) RGE núm. 17455/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres
estrelles a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6965
GU) RGE núm. 17456/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6965
GV) RGE núm. 17457/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6965
GW) RGE núm. 17458/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior
a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6965
GX) RGE núm. 17459/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Menorca
durant el mes d'agost de l'any 2017.
6966
GY) RGE núm. 17460/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Menorca
durant el mes de setembre de l'any 2017.
6966
GZ) RGE núm. 17461/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Menorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6966
HA) RGE núm. 17462/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6966
HB) RGE núm. 17463/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6966
HC) RGE núm. 17464/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6966
HD) RGE núm. 17465/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6967
HE) RGE núm. 17466/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6967
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HF) RGE nú m. 17467/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6967
HG) RGE núm. 17468/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any
2017.
6967
HH) RGE núm. 17469/17, del d ip utat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de setembre
de l'any 2017.
6967
HI) RGE núm. 17470/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imp o rt to tal recap tat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de
l'any 2017.
6968
HJ) RGE núm. 17471/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6968
HK) RGE núm. 17472/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6968
HL) RGE núm. 17473/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de
turisme d'interior a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6968
HM) RGE núm. 17474/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6968
HN) RGE núm. 17475/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6969
HO) RGE núm. 17476/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències, pensions, posades i cases
d'hostes, campaments de turisme o càmpings a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6969
HP) RGE núm. 17477/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de Menorca durant el mes d'agost
de l'any 2017.
6969
HQ) RGE n úm. 17478/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de Menorca durant el mes de setembre
de l'any 2017.
6969
HR) RGE núm. 17479/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre
de l'any 2017.
6969
HS) RGE n ú m. 17480/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
6969
HT) RGE núm. 17481/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
6970
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HU) RGE nú m. 17482/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa
de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
6970
HV) RGE núm. 17483/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p u lar, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Menorca durant
el mes d'agost de l'any 2017.
6970
HW) RGE nú m. 17484/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Menorca durant
el mes de setembre de l'any 2017.
6970
HX) RGE núm. 17485/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamen tari Po p ular, relativa a import total recaptat en
aplicació de l'Impost sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Menorca durant
el mes d'octubre de l'any 2017.
6970
HY) RGE n ú m. 17486/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en
el municipi d 'A laio r q u e s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6971
HZ) RGE núm. 17487/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Alaró que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6971
IA) RGE núm. 17488/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Alcúdia que s'han acollit a la disp o s ició ad dicio n al tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 d e ju liol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6971
IB) RGE núm. 17489/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
mu n icip i d 'A lg aida que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, d e
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'es tad es turístiques a
habitatges.
6971
IC) RGE núm. 17490/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Andratx que s'han acollit a la disposició addicional tercera, ap ro v ad a mitjan çan t la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu ris me d e les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6971
ID) RGE núm. 17491/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Ariany que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6972
IE) RGE núm. 17492/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Artà que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6972
IF) RGE núm. 17493/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Banyalb u far que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6972
IG) RGE núm. 17494/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Binissalem que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, d e 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la co mercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6972
IH) RGE núm. 17495/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Búger que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
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de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6972
II) RGE núm. 17496/17, del diputat Miquel A. Jerez i Ju an, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Bunyola que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears , relativ a a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6972
IJ) RGE núm. 17497/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Calvià q u e s 'h an aco llit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6973
IK) RGE núm. 17498/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Campanet que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la co mercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6973
IL) RGE núm. 17499/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Campos que s'han acollit a la disposició ad d icional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de ju lio l, d el tu risme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6973
IM) RGE núm. 17500/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Capdepera que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e ju lio l, d e
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estad es tu rís tiq u es a
habitatges.
6973
IN) RGE núm. 17501/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Ciutadella de Menorca que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6973
IO) RGE núm. 17502/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Consell que s 'h an aco llit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació d e la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6974
IP) RGE núm. 17503/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Costitx que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, d e 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativ a a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6974
IQ) RGE núm. 17504/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Deià que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6974
IR) RGE núm. 17505/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Eivissa que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6974
IS) RGE núm. 17506/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Es Castell que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de julio l, d el turis me de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6974
IT) RGE núm. 17507/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municip i d 'Es Mercadal que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades tu rís tiq u es a
habitatges.
6975
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IU) RGE núm. 17508/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Es Migjorn Gran que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 d e ju liol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6975
IV) RGE núm. 17509/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Escorca que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'es tad es turístiques a
habitatges.
6975
IW) RGE núm. 17510/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Esporles que s'han acollit a la dispos ició ad d icio n al tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu ris me d e les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6975
IX) RGE núm. 17511/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Estellencs que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de julio l, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiq u es a
habitatges.
6975
IY) RGE núm. 17512/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Felanitx que s'han acollit a la disposició addicional tercera, ap rov ad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears , relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6976
IZ) RGE núm. 17513/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Ferreries q ue s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6976
JA) RGE núm. 17514/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Formentera que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançan t la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la co mercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6976
JB) RGE núm. 17515/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Fornalutx que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e ju lio l, d el turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6976
JC) RGE núm. 17516/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi d'Inca que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6976
JD) RGE núm. 17517/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Lloret de Vistalegre que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6977
JE) RGE núm. 17518/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Lloseta que s'han aco llit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació d e la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6977
JF) RGE núm. 17519/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Llubí que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6977
JG) RGE núm. 17520/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Llucmajor que s'han acollit a la d is po s ició ad d icional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6977
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JH) RGE núm. 17521/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Llucmajo r q u e s 'h an aco llit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 d e ju liol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6977
JI) RGE núm. 17522/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Pop u lar, relativa a establiments turístics en el
municipi de Mancor de la Vall que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6978
JJ) RGE núm. 17523/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Maó que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6978
JK) RGE núm. 17524/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Maria de la Salut que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6978
JL) RGE núm. 17525/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Marratxí que s'han acollit a la disposició addicional tercera, ap rov ada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears , relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6978
JM) RGE núm. 17526/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Montuïri qu e s 'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6978
JN) RGE núm. 17527/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Muro que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6979
JO) RGE núm. 17528/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Palma que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6979
JP) RGE núm. 17529/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Petra que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6979
JQ) RGE núm. 17530/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Pollença que s'han acollit a la disposició addicional tercera, ap ro v ada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turis me d e les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6979
JR) RGE núm. 17531/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Porreres que s 'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació d e la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6979
JS) RGE núm. 17532/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Puigpunyent que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprov ada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears , relativ a a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6980
JT) RGE núm. 17533/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Sa Pobla que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6980
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JU) RGE núm. 17534/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Sant Antoni de Portmany que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6980
JV) RGE núm. 17535/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Sant Joan que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, d e 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'es tad es turístiques a
habitatges.
6980
JW) RGE núm. 17536/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Sant Joan de Labritja que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6980
JX) RGE núm. 17537/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Sant Josep de Sa Talaia que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
ju lio l, d e mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6981
JY) RGE núm. 17538/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31
de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme d e les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6981
JZ) RGE núm. 17539/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de San t Llu ís q u e s 'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6981
KA) RGE núm. 17540/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Santa Eugènia que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la co mercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6981
KB) RGE núm. 17541/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Santa Eulàlia del Riu que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6981
KC) RGE núm. 17542/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Santa Margalida que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6982
KD) RGE núm. 17543/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Pop ular, relativa a establiments turístics en
el municipi de Santa Maria del Camí que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6982
KE) RGE núm. 17544/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Santanyí que s 'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació d e la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6982
KF) RGE núm. 17545/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Selva que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6982
KG) RGE núm. 17546/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en
el municipi de Sencelles q ue s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6982
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KH) RGE n úm. 17547/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en
el municipi de Ses Salines que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 d e ju liol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6983
KI) RGE núm. 17548/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Sineu que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6983
KJ) RGE núm. 17549/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Sóller que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
6983
KK) RGE núm. 17550/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turís tics en
el municipi de Son Servera que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiq u es a
habitatges.
6983
KL) RGE núm. 17551/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en el
municipi de Valldemossa que s'han acollit a la disposició addicio nal tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears , relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6983
KM) RGE núm. 17552/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments turístics en
el municipi de Vilafranca de Bonany que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6984
KN) RGE núm. 17553/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'es tab liments
turístics en el municipi d'Alaior que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6984
KO) RGE núm. 17554/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Alaró que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6984
KP) RGE núm. 17555/17, d el d iputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Alcúdia que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6984
KQ) RGE núm. 17556/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipo lo gia d'establiments
turístics en el municipi d'Algaida que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6984
KR) RGE núm. 17557/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Andratx que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6985
KS) RGE núm. 17558/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Ariany que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6985
KT) RGE núm. 17559/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Artà que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6985
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KU) RGE núm. 17560/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Banyalbufar que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31
de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6985
KV) RGE núm. 17561/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Binissalem que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges.
6986
KW) RGE núm. 17562/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Búger que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6986
KX) RGE núm. 17563/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Bunyola que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
ju lio l, d e mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6986
KY) RGE núm. 17564/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po pular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Calvià que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6986
KZ) RGE núm. 17565/17, del diputat Miq uel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Campanet que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6986
LA) RGE núm. 17566/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'es tab liments
turístics en el municipi de Campos que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la co mercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6987
LB) RGE núm. 17567/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Capdepera que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de ju lio l, d el turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6987
LC) RGE núm. 17568/17, d el d ip utat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Ciutadella de Menorca que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017,
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6987
LD) RGE núm. 17569/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tip olog ia d'establiments
turístics en el municipi de Consell que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6987
LE) RGE núm. 17570/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Costitx que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6987
LF) RGE núm. 17571/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments turístics
en el municipi de Deià que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjan çan t la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears , relativ a a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6988
LG) RGE núm. 17572/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativ a tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Eivissa que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6988
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LH) RGE núm. 17573/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Es Castell que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6988
LI) RGE núm. 17574/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments turístics
en el municipi d'Es Mercadal que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6988
LJ) RGE núm. 17575/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments turístics
en el municipi d'Es Migjorn Gran que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6988
LK) RGE núm. 17576/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Escorca que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6989
LL) RGE núm. 17577/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Esporles que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6989
LM) RGE núm. 17578/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Estellencs que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6989
LN) RGE núm. 17579/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'es tab liments
turístics en el municipi de Felanitx que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la co mercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6989
LO) RGE núm. 17580/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Ferreries que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de ju lio l, d el turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6989
LP) RGE núm. 17581/17, d el d ip u tat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Formentera que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
ju lio l, d e modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'es tad es
turístiques a habitatges.
6990
LQ) RGE núm. 17582/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tip olog ia d'establiments
turístics en el municipi de Fornalutx que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6990
LR) RGE núm. 17583/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi d'Inca que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6990
LS) RGE núm. 17584/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments turístics
en el municipi de Lloret de Vistalegre que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativ a a la co mercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6990
LT) RGE núm. 17585/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativ a tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Lloseta que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6991
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LU) RGE núm. 17586/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Llubí que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6991
LV) RGE núm. 17587/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Llucmajor que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges.
6991
LW) RGE núm. 17588/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Llucmajor que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu ris me de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6991
LX) RGE núm. 17589/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Mancor de la Vall que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017,
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6991
LY) RGE núm. 17590/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Maó que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6992
LZ) RGE núm. 17591/17, del diputat Miq u el A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Maria de la Salut que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de
31 d e juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6992
MA) RGE núm. 17592/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Marratxí que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la co mercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6992
MB) RGE núm. 17593/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Montuïri que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de ju lio l, d el turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6992
MC) RGE núm. 17594/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Muro que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6992
MD) RGE núm. 17595/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tip ologia d'establiments
turístics en el municipi de Palma que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6993
ME) RGE núm. 17596/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, d el Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Petra que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6993
MF) RGE núm. 17597/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Pollença que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativ a a la co mercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6993
MG) RGE núm. 17598/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Porreres que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, d e 19 d e ju lio l, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6993
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MH) RGE núm. 17599/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Puigpunyent que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31
de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6993
MI) RGE núm. 17600/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Sa Pobla que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges.
6994
MJ) RGE núm. 17601/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Sant Antoni de Portmany que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització
d'estades turístiques a habitatges.
6994
MK) RGE núm. 17602/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Sant Joan que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
ju lio l, d e mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6994
ML) RGE núm. 17603/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Sant Joan de Labritja que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017,
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6994
MM) RGE núm. 17604/17, del diputat Miq uel A . Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017,
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6994
MN) RGE núm. 17605/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'es tabliments
turístics en el municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització
d'estades turístiques a habitatges.
6995
MO) RGE núm. 17606/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Sant Lluís que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de ju lio l, d el turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6995
MP) RGE núm. 17607/17, d el diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Santa Eugènia que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31
de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'es tades
turístiques a habitatges.
6995
MQ) RGE núm. 17608/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tip ologia d'establiments
turístics en el municipi de Santa Eulàlia del Riu que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017,
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6995
MR) RGE núm. 17609/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Santa Margalida que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de
31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6996
MS) RGE núm. 17610/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Santa Maria del Camí que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017,
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6996
MT) RGE núm. 17611/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Santanyí que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, d e 19 d e ju lio l, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6996
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MU) RGE núm. 17612/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Selva que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6996
MV) RGE núm. 17613/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Sencelles que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges.
6996
MW) RGE núm. 17614/17, del diputat Miquel A. Jerez i Ju an, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Ses Salines que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de
juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu ris me de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6997
MX) RGE núm. 17615/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Sineu que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6997
MY) RGE núm. 17616/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Sóller que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a
habitatges.
6997
MZ) RGE núm. 17617/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Son Servera que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31
de juliol, de mo d ificació d e la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6997
NA) RGE núm. 17618/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'es tabliments
turístics en el municipi de Valldemossa que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31
de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears , relativ a a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6997
NB) RGE núm. 17619/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia d'establiments
turístics en el municipi de Vilafranca de Bonany que s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017,
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
6998
NC) RGE núm. 17620/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes d'abril de 2017.
6998
ND) RGE núm. 17621/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamen tari Popular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes d'agost de 2017.
6998
NE) RGE núm. 17622/17, d e la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de desembre de
2017.
6998
NF) RGE núm. 17623/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Po pular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de febrer de 2017.
6998
NG) RGE núm. 17624/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de gener de 2017.
6998
NH) RGE núm. 17625/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Po pular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de juliol de 2017.
6999
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NI) RGE núm. 17626/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de juny de 2017.
6999
NJ) RGE núm. 17627/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamen tari Popular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de maig de 2017.
6999
NK) RGE núm. 17628/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de març de 2017.
6999
NL) RGE núm. 17629/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de novembre de
2017.
6999
NM) RGE núm. 17630/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes d'octubre de 2017.
6999
NN) RGE núm. 17631/17, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors d'Eivissa i/o
Formentera que han estat internats en alguns dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de setembre de
2017.
7000
NO) RGE núm. 17632/17, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inspectors
i sancionadors.
7000
NP) RGE núm. 20/2018, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cost de la Nit de la Cultura 2017.
7000
NQ) RGE núm. 25/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat en sanitat el mes de desembre.
7000
NR) RGE núm. 26/18, del diputat Andreu Alco v er i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat en educació el mes de desembre.
7000
NS) RGE núm. 27/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat en serveis socials el mes de desembre.
7000
NT) RGE núm. 28/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions
comunicat a l'Administració General de l'Estat el mes de desembre.
7001
NU) RGE núm. 29/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions del
pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de desembre.
7001
NV) RGE núm. 30/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a p ag aments pendents a
l'Ajuntament d'Alaior a 1 de gener de 2018.
7001
NW) RGE núm. 31/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Alaró a 1 de gener de 2018.
7001
NX) RGE núm. 32/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de gener de 2018.
7001
NY) RGE núm. 33/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Algaida a 1 de gener de 2018.
7002
NZ) RGE núm. 34/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Andratx a 1 de gener de 2018.
7002
OA) RGE núm. 35/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Ariany a 1 de gener de 2018.
7002
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OB) RGE núm. 36/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Artà a 1 de gener de 2018.
7002
OC) RGE núm. 37/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de gener de 2018.
7002
OD) RGE núm. 38/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pag aments pendents a
l'Ajuntament de Binissalem a 1 de gener de 2018.
7002
OE) RGE núm. 39/18, del diputat A n d reu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Búger a 1 de gener de 2018.
7003
OF) RGE núm. 40/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Bunyola a 1 de gener de 2018.
7003
OG) RGE núm. 41/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Calvià a 1 de gener de 2018.
7003
OH) RGE núm. 42/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Campanet a 1 de gener de 2018.
7003
OI) RGE núm. 43/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativ a a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Campos a 1 de gener de 2018.
7003
OJ) RGE núm. 44/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Capdepera a 1 de gener de 2018.
7003
OK) RGE núm. 45/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de gener de 2018.
7004
OL) RGE núm. 46/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments p en d ents a
l'Ajuntament de Consell a 1 de gener de 2018.
7004
OM) RGE núm. 47/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Costitx a 1 de gener de 2018.
7004
ON) RGE núm. 48/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Deià a 1 de gener de 2018.
7004
OO) RGE n ú m. 49/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de gener de 2018.
7004
OP) RGE núm. 50/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de gener de 2018.
7004
OQ) RGE núm. 51/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a p agaments pendents a
l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de gener de 2018.
7005
OR) RGE núm. 52/18, del dipu tat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de gener de 2018.
7005
OS) RGE núm. 53/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Escorca a 1 de gener de 2018.
7005
OT) RGE núm. 54/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Esporles a 1 de gener de 2018.
7005
OU) RGE núm. 55/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de gener de 2018.
7005
OV) RGE núm. 56/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Felanitx a 1 de gener de 2018.
7005
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OW) RGE núm. 57/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ferreries a 1 de gener de 2018.
7006
OX) RGE núm. 58/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Formentera a 1 de gener de 2018.
7006
OY) RGE núm. 59/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pag amen ts pendents a
l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de gener de 2018.
7006
OZ) RGE núm. 60/18, del diputat A n dreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Inca a 1 de gener de 2018.
7006
PA) RGE núm. 61/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de gener de 2018.
7006
PB) RGE núm. 62/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Lloseta a 1 de gener de 2018.
7006
PC) RGE núm. 63/18, del diputat Andreu Alcover i Ord in as, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Llubí a 1 de gener de 2018.
7007
PD) RGE núm. 64/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativ a a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de gener de 2018.
7007
PE) RGE núm. 65/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Manacor a 1 de gener de 2018.
7007
PF) RGE núm. 66/18, 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 gener de 2018.
7007
PG) RGE núm. 67/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments p en d en ts a
l'Ajuntament de Maó a 1 de gener de 2018.
7007
PH) RGE núm. 68/18, del diputat Andreu A lcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de gener de 2018.
7007
PI) RGE núm. 69/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Marratxí a 1 de gener de 2018.
7008
PJ) RGE n ú m. 70/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Montuïri a 1 de gener de 2018.
7008
PK) RGE núm. 71/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Muro a 1 de gener de 2018.
7008
PL) RGE núm. 72/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a p ag aments pendents a
l'Ajuntament de Palma a 1 de gener de 2018.
7008
PM) RGE núm. 73/18, del dip u tat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Petra a 1 de gener de 2018.
7008
PN) RGE núm. 74/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Pollença a 1 de gener de 2018.
7008
PO) RGE núm. 75/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Porreres a 1 de gener de 2018.
7009
PP) RGE núm. 76/18, del diputat Andreu Alcover i Ord inas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de gener de 2018.
7009
PQ) RGE núm. 77/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de gener de 2018.
7009
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PR) RGE núm. 78/18, 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 gener de 2018.
7009
PS) RGE núm. 79/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, d el Gru p Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de gener de 2018.
7009
PT) RGE núm. 80/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pag amen ts pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de gener de 2018.
7009
PU) RGE núm. 81/18, del diputat A n d reu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de gener de 2018.
7010
PV) RGE núm. 82/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari So cialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de gener de 2018.
7010
PW ) RGE núm. 83/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de gener de 2018.
7010
PX) RGE núm. 84/18, del diputat Andreu Alcover i Ord inas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de gener de 2018.
7010
PY) RGE núm. 85/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativ a a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es Riu a 1 de gener de 2018.
7010
PZ) RGE núm. 86/18, d el diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de gener de 2018.
7010
QA) RGE núm. 87/18, 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 gener de 2018.
7011
QB) RGE núm. 88/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments p en d ents a
l'Ajuntament de Santanyí a 1 de gener de 2018.
7011
QC) RGE núm. 89/18, del diputat Andreu A lcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Selva a 1 de gener de 2018.
7011
QD) RGE núm. 90/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sencelles a 1 de gener de 2018.
7011
QE) RGE n ú m. 91/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de gener de 2018.
7011
QF) RGE núm. 92/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sineu a 1 de gener de 2018.
7011
QG) RGE núm. 93/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a p ag aments pendents a
l'Ajuntament de Sóller a 1 de gener de 2018.
7012
QH) RGE núm. 94/18, del dip utat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Son Servera a 1 de gener de 2018.
7012
QI) RGE núm. 95/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamen tari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de gener de 2018.
7012
QJ) RGE núm. 96/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de gener de 2018.
7012
QK) RGE núm. 97/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular d'Eivissa a 1 de gener de 2018.
7012
QL) RGE núm. 98/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Formentera a 1 de gener de 2018.
7012
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QM) RGE núm. 99/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Mallorca a 1 de gener de 2018.
7013
QN) RGE núm. 100/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Menorca a 1 de gener de 2018.
7013
QO) RGE núm. 101/18, 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 gener de 2018.
7013
QP) RGE núm. 102/18, 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 gener de 2018.
7013
QQ) RGE núm. 103/18, 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 gener de 2018.
7013
QR) RGE núm. 104/18, 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 gener de 2018.
7013
QS) RGE núm. 105/18, 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 gener de 2018.
7013
QT) RGE núm. 106/18, 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 gener de 2018.
7014
QU) RGE núm. 107/18, 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 gener de 2018.
7014
QV) RGE núm. 108/18, 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 gener de 2018.
7014
QW) RGE núm. 109/18, 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 gener de 2018.
7014
QX) RGE núm. 110/18, 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 gener de 2018.
7014
QY) RGE núm. 111/18, 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 gener de 2018.
7014
QZ) RGE núm. 112/18, 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 gener de 2018.
7014
RA) RGE núm. 14723/17, 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 gener de 2018.
7015
RB) RGE núm. 114/18, 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 gener de 2018.
7015
RC) RGE núm. 115/18, 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 gener de 2018.
7015
RD) RGE núm. 116/18, 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 gener de 2018.
7015
RE) RGE núm. 117/18, 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 gener de 2018.
7015
RF) RGE núm. 118/18, 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 gener de 2018.
7015
RG) RGE núm. 119/18, 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 gener de 2018.
7016
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RH) RGE núm. 120/18, 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 gener de 2018.
7016
RI) RGE núm. 121/18, 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 gener de 2018.
7016
RJ) RGE núm. 122/18, 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 gener de 2018.
7016
RK) RGE núm. 123/18, 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 gener de 2018.
7016
RL) RGE núm. 124/18, 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 gener de 2018.
7016
RM) RGE núm. 125/18, 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 gener de 2018.
7016
RN) RGE núm. 126/18, 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 gener de 2018.
7017
RO) RGE núm. 127/18, 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 gener de 2018.
7017
RP) RGE núm. 128/18, 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 gener de 2018.
7017
RQ) RGE núm. 129/18, 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 gener de 2018.
7017
RR) RGE núm. 130/18, 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 gener de 2018.
7017
RS) RGE núm. 131/18, 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 gener de 2018.
7017
RT) RGE núm. 132/18, 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 gener de 2018.
7017
RU) RGE núm. 133/18, 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 gener de 2018.
7018
RV) RGE núm. 134/18, 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 gener de 2018.
7018
RW) RGE núm. 135/18, 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 gener de 2018.
7018
RX) RGE núm. 136/18, 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 gener de 2018.
7018
RY) RGE núm. 137/18, 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 gener de 2018.
7018
RZ) RGE núm. 138/18, 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 gener de 2018.
7018
SA) RGE núm. 139/18, 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 gener de 2018.
7019
SB) RGE núm. 140/18, 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 gener de 2018.
7019
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SC) RGE núm. 141/18, 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 gener de 2018.
7019
SD) RGE núm. 142/18, 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 gener de 2018.
7019
SE) RGE núm. 143/18, 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 gener de 2018.
7019
SF) RGE núm. 144/18, 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 gener de 2018.
7019
SG) RGE núm. 145/18, 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 gener de 2018.
7019
SH) RGE núm. 146/18, 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 gener de 2018.
7020
SI) RGE núm. 147/18, 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 gener de 2018.
7020
SJ) RGE núm. 148/18, 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 gener de 2018.
7020
SK) RGE núm. 149/18, 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 gener de 2018.
7020
SL) RGE núm. 150/18, 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 gener de 2018.
7020
SM) RGE núm. 151/18, 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 gener de 2018.
7020
SN) RGE núm. 152/18, 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 gener de 2018.
7020
SO) RGE núm. 153/18, 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 gener de 2018.
7021
SP) RGE núm. 154/18, 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 gener de 2018.
7021
SQ) RGE núm. 155/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de gener de 2018.
7021
SR) RGE núm. 156/18, 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 gener de 2018.
7021
SS) RGE núm. 157/18, 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 gener de 2018.
7021
ST) RGE núm. 158/18, 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 gener de 2018.
7021
SU) RGE núm. 159/18, 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 gener de 2018.
7022
SV) RGE núm. 160/18, 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 gener de 2018.
7022
SW) RGE núm. 161/18, 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 gener de 2018.
7022
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SX) RGE núm. 162/18, 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 gener de 2018.
7022
SY) RGE núm. 163/18, 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 gener de 2018.
7022
SZ) RGE núm. 164/18, 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 gener de 2018.
7022
TA) RGE núm. 165/18, 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 gener de 2018.
7022
TB) RGE núm. 166/18, 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 gener de 2018.
7023
TC) RGE núm. 167/18, 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 gener de 2018.
7023
TD) RGE núm. 168/18, 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 gener de 2018.
7023
TE) RGE núm. 169/18, 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 gener de 2018.
7023
TF) RGE núm. 170/18, 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 gener de 2018.
7023
TG) RGE núm. 171/18, 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 gener de 2018.
7023
TH) RGE núm. 206/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte "Salut Respon".
7023
TI) RGE núm. 207/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola de pacients.

7024

TJ) RGE núm. 208/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients que esperen actualment
més de 180 dies per a intervenció quirúrgica i més de 60 dies per a consultes externes.
7024
TK) RGE núm. 209/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret de garantia de demora.
7024
TL) RGE nú m. 210/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions realitzades dins el
programa d'atenció a la cronicitat.
7024
TM) RGE núm. 211/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la Plataforma d'Oci
Nocturn de qualitat.
7024
TN) RGE núm. 212/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència d'associacions de joves
i/o la Delegació del Govern a les reunions de la Plataforma d'Oci Nocturn de qualitat.
7024
TO) RGE núm. 213/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ordenances municipals unificades
en relació amb l'Oci Nocturn de qualitat.
7024
TP) RGE núm. 214/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes comuns realitzats dins
el marc de la Plataforma d'Oci Nocturn (de qualitat).
7025
TQ) RGE núm. 215/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes de lluita contra l'oferta
il·legal que s'han realitzat dins el marc de la Plataforma d'Oci Nocturn (de qualitat).
7025
TR) RGE núm. 216/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions realitzades en el Pla
de comunicació dins el marc de la Plataforma d'Oci Nocturn (de qualitat).
7025
TS) RGE n ú m. 217/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data d'incorporació de la
coordinadora de càncer.
7025
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TT) RGE n ú m. 218/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions que s'han realitzat
per reforçar la prevenció primària del càncer.
7025
TU) RGE núm. 219/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, d el Grup Parlamentari Popular, relativa a difusió a la població del Codi
Europeu contra el càncer.
7025
TV) RGE núm. 220/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis o col·laboracions
sanitàries i sociosanitàries amb entitats privades que han deixat de prestar-se.
7026
TW) RGE núm. 221/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçats temporals que
existeixen anualment a les Illes Balears.
7026
TX) RGE núm. 222/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa a desplaçats temporals que
existeixen a les Illes Balears (1).
7026
TY) RGE n ú m. 223/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçats temporals que
existeixen a les Illes Balears (2).
7026
TZ) RGE núm. 224/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, d el Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçats temporals que
existeixen a les Illes Balears (3).
7026
UA) RGE núm. 225/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a d es p laçats temporals que
existeixen a les Illes Balears (4).
7026

(1).

UB) RGE núm. 226/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Central de coordinació del 061
7026

(2).

UC) RGE núm. 227/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Central de coordinació del 061
7027

UD) RGE núm. 228/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d irector de l'Hospital de
Manacor.
7027
UE) RGE núm. 229/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, d el Gru p Parlamentari Popular, relativa a inversió en el PAC de
S'Escorxador.
7027

(1).

UF) RGE núm. 230/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Po p u lar, relativa a places de pàrquing a l'HUSE
7027

(2).

UG) RGE núm. 231/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places de pàrquing a l'HUSE
7027

(3).

UH) RGE núm. 232/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places de pàrquing a l'HUSE
7027

UI) RGE núm. 233/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, d el Grup Parlamentari Popular, relativa a demolició de l'edifici de l'antic
Hospital Son Dureta.
7027
UJ) RGE núm. 234/18, d el diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un centre de
salut/PAC a l'àmbit de Sa Taulera.
7028

(1).

UK) RGE núm. 235/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Gru p Parlamentari Popular, relativa a places de pàrquing a l'HUSE
7028

UL) RGE núm. 236/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de personal
sanitari necessari per a la implantació de marcapassos a l'Hospital Can Misses.
7028
UM) RGE núm. 237/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de
marcapassos a l'Hospital Can Misses.
7028
UN) RGE núm. 248/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes
per a la rehabilitació d'habitatges.
7028
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UO) RGE núm. 315/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a causa de l'avaria del sistema de
gestió H-CIS.
7028
UP) RGE núm. 316/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, d el Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de pacients que s'han
vist afectats per l'avaria del sistema de gestió H-CIS.
7028

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regla de despesa d'entitats locals sanejades i comunitats
autònomes (urgència).
7029
B) RGE núm. 247/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs dels recursos humans de les Unitats de conductes addictives
per tal d'integrar-los en el Servei de Salut de les Illes Balears (urgència).
7030
C) RGE núm. 318/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport i defensa de la presó permanent revisable.

7030

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 17239/17, del Grup Parlamentari El Pi-Pro p o s ta per les Illes Balears, relativa a recuperar les connexions aèries
perdudes amb la desaparició de Niki, davant la Comissió de Turisme.
7031
B) RGE núm. 17255/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca,
El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a renda bàsica universal, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
7032
C) RGE núm. 198/18, del Gru p Parlamentari Mixt, relativa a l'ús d'un quiròfan per a cirurgies urgents a l'Hospital Mateu Orfila,
davant la Comissió de Salut.
7032
D) RGE núm. 263/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures que ha d'adoptar el Govern d'Espanya per garantir les
condicions bàsiques d'accessibilitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
7033
E) RGE núm. 300/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la dotació econòmica a les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de Menorca i d'Eivissa i Formentera, davant la Comissió d'Economia.
7034
F) RGE núm. 319/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de la subvenció del túnel als residents de la vall de Sóller,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
7035
G) RGE núm. 321/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bases per a un pla autonòmic de les Illes Balears sobre
l'envelliment de la població, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
7035
H) RGE núm. 334/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retorn dels 67 milions d'euros al finançament de la CAIB, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
7036

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A ) RGE n ú m. 17673/17, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Hisen da i
Administracions Públiques, sobre el compliment de la senda d'estabilitat pressupostària per a l'any 2017.
7036
B) RGE núm. 279/18, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Salut, sobre
la situació de saturació que pateixen les urgències dels hospitals Son Espases i Son Llàtzer.
7036
C) RGE núm. 326/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixen ça d e la consellera de Salut, sobre els
incompliments en matèria de contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a l'exercici 2015.
7037
D) RGE núm. 327/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença de la co n s ellera de Cultura, Participació
i Esports, sobre el finançament que rep d'Obra Cultural Balear per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7037

3.17. INFORMACIÓ
A) Manteniment de les interpel·lacions RGE núm. 14131/17 i 11437/17 per al proper període ordinari de sessions.

7037
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4. INFORMACIONS
A) Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr. Juan Carlos Goñalons i Sintes com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Socialista.
7037
B) Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr. Rafel Oliver i Mas com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista.
7038
C) Resolució de Presidència en relació al cessament de la Sra. Paula Fluxà i Garcias com a personal eventual adscrita a la membre
de la Mesa Hble. Sra. Joana A. Campomar i Orell.
7038
D) Resolució de Presidència en relació al cessament de la Sra. Sonia Rodríguez i Martín com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Popular.
7039
E) Resolució de Pres id èn cia en relació al nomenament del Sr. Agustín Sintes i Vallés com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular.
7039
F) Resolució de Presidència en relació al nomenament de la Sra. Joana Aina Sánchez i Martorell com a personal eventual adscrita
al Grup Parlamentari Socialista.
7040
G) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Joana Aina Roig i Sampol com a personal eventual adscrita al
servei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i el seu nomenament com a personal eventual adscrita al servei de la secretària primera
del Parlament de les Illes Balears.
7040
H) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Antoni Simó Tomàs i Cañellas com a personal eventual adscrit
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
7041
I) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Sebastià Lliteras i Lliteras com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.
7042
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de gener de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de gener de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 16 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 199/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política cultural (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla, pel procedimen t d'urgència, la
consellera de Cultura, Participació i Esports, sobre la seva
política cultural.
Palma, a 4 de gener de 2018
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

Palma, a 16 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 17166/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import monetari de
l'acompanyament de pacients malalts (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import monetari que s'ha destinat per pagar
les despeses de man u ten ció i pernocta de pacients i
acompanyament de pacients malalts fora de l'illa de Menorca
al llarg dels anys 2015, 2016 i 2017?
Palma, a 19 de desembre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

B)
RGE núm. 245 /1 8, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
i concretament la consellera de Salut en relació amb la política
general en matèria de salut.
Palma, a 8 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 1716 7 /17 , de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import monetari de
l'acompanyament de pacients malalts (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import monetari que s'ha destinat per pagar
les despeses de manutenció i p ernocta de pacients i
acompanyament de pacients malalts fora de l'illa d'Eivis s a al
llarg dels anys 2015, 2016 i 2017?

C)

Palma, a 19 de desembre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

RGE núm. 301/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
sinistralitat laboral a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la s eva política general pel que fa a la
sinistralitat laboral a les Illes Balears.
Palma, a 11 de gener de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

C)
RGE núm. 17168/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a import monetari de
l'acompanyament de pacients malalts (I).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat l'import monetari que s'ha destinat per pagar
les despeses de manutenció i pernocta de pacients i
acompanyament de pacients malalts fora de l'illa de Formentera
al llarg dels anys 2015, 2016 i 2017?
Palma, a 19 de desembre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

6929

G)
RGE núm. 1 7 2 40/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagaments
pendents a l'empresa que gestiona les ambulàncies a l'illa
d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

D)
RGE núm. 17235/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a torrent de Na Bàrbara.

Existeix algun pagament pendent a l'empresa que gestiona
les ambulàncies a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 20 de desembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
H)
S'han pres mostres de la correcció de les aigües del torrent
de Na Bàrbara al seu pas pel polígon de Llevant?
Palma, a 20 de desembre de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 17237/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a habitatges socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 17241/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
davant l'anunci de no pagar la paga extraordinària als
treballadors de l'empresa que gestiona les ambulàncies de
l'illa d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions pens prendre la conselleria davant
l'anunci de no pagament de la paga extraordinària i de l'IPC als
treballadors de l'empresa que gestiona les ambulàncies de l'illa
d'Eivissa, atès que aquesta empresa ho vincula a la manca de
pagament per part del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 20 de desembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Preveu la conselleria una distribució equ itativa dels
habitatges socials a Palma per barriades?
Palma, a 20 de desembre de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

F)
RGE núm. 17238/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Polígon de Llevant.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I)
RGE núm. 17242/17, del diputat Vicent S erra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització del
contracte amb l'empresa que gestiona les ambulàncies de
l'illa d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears , el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina data finalitza el contracte amb el Govern de
l'empresa que gestiona les ambulàncies a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 20 de desembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Hi ha previsió de concedir alguna llicència per a una nova
farmàcia al Polígon de Llevant?
Palma, a 20 de desembre de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 17243/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a subrogació dels

6930

BOPIB núm. 127 - 18 de gener de 2018

treballadors de l'empres a que gestiona les ambulàncies a
l'illa d'Eivissa a l'empresa pública de Gestió Sanitària i
Assistencial.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern la subrogació dels treballadors de
l'empresa que gestiona les ambulàncies a l'illa d'Eivis s a a
l'emp resa pública de Gestió Sanitària i Assistencial?, des de
quan? La contractació d'aquest personales farà abans o després
que finalitzi el contracte del Govern amb aquesta empresa?
Palma, a 20 de desembre de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

M)
RGE núm. 17265/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu al
Centre Nàutic Polígon Son Castelló.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu al Centre Nàutic
Polígon Son Castelló?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

K)
RGE núm. 17263/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a la
creació de l'Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a la creació de
l'Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB)?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 17266/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turis me Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu al
projecte d'ampliació i remodelació de l'EDAR de Porreres.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu al p ro jecte
d'ampliació i remodelació de l'EDAR de Porreres?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 17264/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a la
Xarxa d'Estacions d'Investigacions de les Illes Balears
(XEIIB).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprov ació del projecte relatiu a la Xarxa
d'Estacions d'Investigacions de les Illes Balears (XEIIB)?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

O)
RGE núm. 17267 /1 7 , del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme S ostenible en l'aprovació del projecte relatiu la
remodelació i millora de l'EDAR de Camp de Mar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a la remodelació
i millora de l'EDAR de Camp de Mar?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

P)
RGE núm. 17268/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comis s ió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte de conducció Maria de la Salut-Petra.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
co nsiderats, en l'aprovació del projecte relatiu a projecte d e
conducció Maria de la Salut-Petra?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

S)
RGE núm. 17271/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte de foment de la mobilitat elèctrica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valo ració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
con s id erats, en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de
foment de la mobilitat elèctrica?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Q)
RGE núm. 17269/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
ferrocarril històric associat a una colAlecció museogràfica
Sant Llorenç d'Es Cardassar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun d els
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a ferrocarril
històric associar a una co lAlecció museogràfica Sant Llorenç
d'Es Cardassar?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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T)
RGE núm. 1 7272/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
paisatge agrari.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a paisatge
agrari?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

R)
RGE núm. 17270/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a la
nova seu de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a la nova seu de
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears?

U)
RGE núm. 17273/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
infraestructura de suport a emprenedors de bas e
tecnològica programa #EMPRENBIT.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valo ració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
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considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a infraestructura
de suport a emprenedors de base tecnològica pro g rama
#EMPRENBIT?

Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats , en l'aprovació del projecte relatiu a programa
integral d'activació laboral?

Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

V)
RGE núm. 17274/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turis me Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
convocatòria de projectes competitius d'R+D.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a convocatòria
de projectes competitius d'R+D?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Y)
RGE núm. 17277/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
patrimoni gastronòmic, cultural i natural, com a eixos de
diversificació econòmica i de generació d'un nou
posicionament turístic de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valo ració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a patrimoni
gas tro nòmic, cultural i natural, com a eixos de diversificació
econòmica i de generació d'un nou posicionament turístic de les
Illes Balears?

W)

Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

RGE núm. 1 7275/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comis s ió de
Turisme Sos tenible en l'aprovació del projecte relatiu a
adquisició de la finca Es Canons.

Z)

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

RGE núm. 17278/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
cooperació i innovació.

Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a adquisició de
la finca Es Canons?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

X)
RGE núm. 17276/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
programa integral d'activació laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la v aloració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a cooperació i
innovació?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AA)
RGE núm. 17279/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte d'esbucament de tres xalets, adquisició de dues
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parcelAles i restitució de la zona pública Llimpa-Santa
Matrona a l'àmbit del Parc Natural de S'Albufera d'Es
Grau.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina h a estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a projecte
d'esbucament de tres xalets, adquisició de dues parcelAles i
restitució de la zona pública Llimpa-San ta Matrona a l'àmbit
del Parc Natural de S'Albufera d'Es Grau?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AB)
RGE núm. 1 7280/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comis s ió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
impuls de l'economia social i circular. Gestió sostenible dels
residus turístics i creació de llocs de feina per a persones
amb risc d'exclusió.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgad a per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a imp u ls de
l'economia social i circular. Gestió sostenible dels residus
turístics i creació d e llocs de feina per a persones amb risc
d'exclusió?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AC)
RGE núm. 17281/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
adquisició dels sis immobles que confronten amb el
Claustre de Sant Diego (cr. Es Banyer 3 a 13 i cr. de S es
Escoles 15).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a adquisició dels
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sis immobles que confrontes amb el Claustre de Sant Diego (cr.
Es Banyer 3 a 13 i cr. de Ses Escoles 15?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AD)
RGE núm. 17282/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte de rehabilitació i mus eïtzació de les Torres del
Temple.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
co n s id erats, en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de
rehabilitació i museïtzació de les torres del Temple?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AE)
RGE núm. 17283/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
convocatòria competitiva per a la creació i la consolidació
de clústers del coneixement de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha es tat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a convocatòria
competitiva per a la creació i la consolidació de clústers del
coneixement de les Illes Balears?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AF)
RGE núm. 17284/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
Fons per a la recuperació dels camins municipals de
Banyalbufar, Bunyola, Sóller, Puigpunyent i Valldemossa,
pla de xoc.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a Fons per a la
recuperació de camins municipals d e Banyalbufar, Bunyola,
Sóller, Puigpunyent i Valldemossa, pla de xoc?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AG)
RGE núm. 17285/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadas cun dels membres de la Comissió de
Turis me Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
disseny i implementació d'estratègies de control enfront de
la Xylella Fastidiosa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a disseny i
implementació d'estratègies de control enfront de la Xylella
Fastidiosa?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AH)
RGE núm. 17286/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
campanya d'informació i vigilància en espais de rellevància
ambiental.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadas cun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a campanya
d'informació i vigilància en espais de rellevància ambiental?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AI)
RGE núm. 17287/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte de recuperació d'hàbitats i d'ordenació de l'ús
públic del Parc Natural Marítimoterrestre Es TrencSalobrar de Campos.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el d iputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'ap rovació del projecte relatiu a projecte de
recuperació d'hàbitats i d'ordenació de l'ús públic del Parc
Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AJ)
RGE núm. 17288/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
adquisició de la finca i casa pagesa de Sa Senieta
(Formentera).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a adquisició de
la finca i casa pagesa de Sa Senieta (Formentera)?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AK)
RGE núm. 17289/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
recuperació dels sistemes dunars en espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina h a estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a recuperació

BOPIB núm. 127 - 18 de gener de 2018
dels sistemes dunars en espais de rellevància ambiental de les
Illes Balears?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AL)
RGE núm. 172 9 0 /17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comiss ió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a la
Serra de Tramuntana, vers un entorn forestal ben gestionat
i energèticament eficient.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
co n s id erats, en l'aprovació del projecte relatiu a la Serra d e
Tramuntana, vers un entorn ben gestionat i energèticamen t
eficient?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AM)
RGE núm. 17291/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
colAlectors i emissari de l'EDAR d'Andratx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'apro v ació del projecte relatiu a colAlectors i
emissari de l'EDAR d'Andratx?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AN)
RGE núm. 17292/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
atles submarí: cartografia de posidònia oceànica de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la v aloració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a atles submarí:
cartografia de posidònia oceànica de les Illes Balears?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AO)
RGE núm. 17293/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
Smart Park.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada p er cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a Smart Park?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AP)
RGE núm. 17294 /1 7 , del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte de subministrament d'aigua potable al Pla de
Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de
subministrament d'aigua potable al Pla de Mallorca?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AQ)
RGE núm. 1 72 9 5/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
FUTURMED, talent per a la medicina del futur.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a FUTURMED,
talent per a la medicina del futur?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AR)
RGE núm. 17296/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorg ada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
recuperació i rehabilitació de les murades (Bastió del
governador i Reial Alcàsser).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorg ada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a recuperació i
rehabilitació de les murades (Bastió del governador i reial
Alcàsser)?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AS)
RGE núm. 17297/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadas cun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
creació del Museu del Parc Arqueològic del Puig de Sa
Morisca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració ato rgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a creació del
Museu del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AT)
RGE núm. 17298/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte de consolidació de part del recinte emmurallat de
la ciutat d'Alcúdia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha es tat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
con s iderats, en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de
consolidació de part del recinte emmurallat de la ciutat
d'Alcúdia?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AU)
RGE núm. 1729 9 /1 7, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
adquisició del Castell d'Alaró/Es Verger.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascu n dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a adquisició del
Castell d'Alaró/Es Verger?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AV)
RGE núm. 17300/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
cambreres de pis i salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a cambreres de
pis i salut?
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Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AW)
RGE núm. 17301/17 , del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorg ada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
Escola d'Hoteleria de les Illes Balears a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del p rojecte relatiu a Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears a Eivissa?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AX)
RGE núm. 17302/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turis me S ostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte de remodelació del llit i l'entorn del Torrent dels
Jueus.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a p rojecte de
remodelació del llit i l'entorn del Torrent dels Jueus?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AY)
RGE núm. 17303/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte de recuperació i condicionament dels camins del
bosc de Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a projecte de
recuperació i condicionament dels camins del bosc de Bellver?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

AZ)
RGE núm. 17304/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
gestió i conservació dels espais naturals amb persones amb
risc d'exclusió social.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina h a estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a gestió i
conservació dels espais naturals amb persones amb ris c
d'exclusió social?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BA)
RGE núm. 17305 /1 7 , del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
observatori de l'ús públic a la Serra de Tramuntana, Smart
protected area.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a observatori de
l'ús públic a la Serra de Tramuntana, Smart protected area?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BB)
RGE núm. 1 73 0 6/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a Son
Fornés, centre d'investigació i documentació del patrimoni
arqueològic.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a Son Fornés,
centre d'in v es tig ació i d ocumentació del patrimoni
arqueològic?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BC)
RGE núm. 17307/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadas cun dels membres de la Comissió de
Turis me Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
Menorca Territori Viu: Menorca Smart Island.

Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
impuls a la diversificació de cultius a les explotacions
tradicionals sostenibles de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
con s id erats, en l'aprovació del projecte relatiu a impuls a la
diversificació d e cultius a les explotacions tradicionals
sostenibles de les Illes Balears?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

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

BF)
RGE núm. 17310/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
rehabilitació de la finca Milà Nou per a la creació del
centre d'interpretació del camp de Menorca.

Quina ha estat la valoració atorg ada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a Menorca
Territori Viu: Menorca Smart Island?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BD)
RGE núm. 17308 /1 7, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme S os tenible en l'aprovació del projecte relatiu a
agricultura ecològica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a agricultura
ecològica?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BE)
RGE núm. 17309/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de

Qu ina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a rehabilitació de
la finca Milà Nou per a la creació del centre d'interpretació del
camp de Menorca?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BG)
RGE núm. 17311 /1 7 , del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte d'ordenació de la costa de la badia de Portmany,
des del Port del Torrent fins a Cala Gració.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun d els
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a projecte
d'ordenació de la costa de la badia de Portmany, des del Port
del Torrent fins a Cala Gració?
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Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BH)
RGE núm. 17312/17 , del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorg ada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
construcció del dipòsit regulador de Jesús.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a construcció del
dipòsit regulador de Jesús?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BI)
RGE núm. 17313/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turis me S ostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
prats nets d'invasores, controls d'espècies invasores a zones
humides de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
co nsiderats, en l'aprovació del projecte relatiu a prats nets
d'invasores, controls d'espècies invasores a zones humides de
les Illes Balears?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BJ)
RGE núm. 17 314/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comis s ió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
centre integrat de formació professional en l'àrea de
reparació d'embarcacions nàutiques al Port d'Alcúdia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a centre integrat
de formació professional en l'àrea de reparació d'embarcacions
nàutiques al Port d'Alcúdia?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BK)
RGE núm. 17315/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte de reforma de l'edifici Ses Porqueres de Galatzó
(Calvià) per al seu ús com a refugi d'excursionistes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valo ració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a p ro jecte de
reforma de l'edifici Ses Porqueres de Galatzó (Calvià) per al
seu ús com a refugi d'excursionistes?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BL)
RGE núm. 17316/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
recuperació i rehabilitació de les cases de Can Morell a la
finca pública Son Real.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la v aloració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a recuperació i
rehabilitació de les cases de Can Morell a la finca pública Son
Real?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BM)
RGE núm. 17317/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
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Apadrina un molí, aportació econòmica a la convocatòria
de subvencions per a la restauració dels molins de vent
d'extracció d'aig ua del Pla de Sant Jordi de Palma,
plurianual 2017-2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valo ració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a Apadrina un
molí, aportació econòmica a la convocatòria de subvencions
per a la restauració dels molins de vent d'extracció d'aigua del
Pla de Sant Jordi de Palma, plurianual 2017-2019?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BN)
RGE núm. 17318/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
rehabilitació d'infraestructures de passeig de Ses
Figueretes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgad a per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a rehabilitació
d'infraestructures del passeig de Ses Figueretes?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BO)
RGE núm. 17319/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorg ada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turis me S ostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
recuperació del s istema hidràulic de la finca pública
Galatzó.

Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BP)
RGE núm. 17320/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
senyalització del Pla de Vies Ciclistes de l'illa de Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valo ració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a senyalització
del Pla de Vies Ciclistes de l'illa de Mallorca?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BQ)
RGE núm. 1 7321/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
dotació i reformes del nucli urbà de Sínia Riera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats , en l'aprovació del projecte relatiu a dotació i
reformes del nucli urbà de Sínia Riera?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

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

BR)
RGE núm. 17322/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
adquisició d'un terreny per a la construcció d'un centre
d'interpretació de la Costa de Menorca i la Reserva Marina
de Fornells.

Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a recuperació del
sistema hidràulic de la finca pública Galatzó?

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

BOPIB núm. 127 - 18 de gener de 2018
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a adquisició d'un
terreny per a la construcció d'un centre d'interpretació d e la
Costa de Menorca i la Reserva Marina de Fornells?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BS)
RGE núm. 17323/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comis s ió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
mesures contra incendis.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascu n dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a programa de
reserves marines de les Illes Balears?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

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

BV)
RGE núm. 17326/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
millora de les instalAlacions del tram sud del carrer Major
(Consell de Menorca).

Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a mesures contra
incendis?

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

Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BT)
RGE núm. 17324/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
electrificació del pou de bombeig d'aigua potable al Camí
de Biniarratx.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a electrificació
del pou de bombeig d'aigua potable al Camí de Biniarratx?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BU)
RGE núm. 17325/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadas cun dels membres de la Comissió de
Turisme Sos tenible en l'aprovació del projecte relatiu a
programa de reserves marines de les Illes Balears.

Quina ha estat la valoració ato rgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a millora de les
instalAlacions del tram sud del carrer Major (Consell de
Menorca)?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BW)
RGE núm. 17327/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
substitució parcial de la xarxa d'abastament d'aigua
potable (Ferreries).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a su b s titució
parcial de la xarxa d'abastament d'aigua potable (Ferreries)?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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BX)
RGE núm. 17328/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
projecte per a la protecció i recuperació del medi natural
de l'illa d'Eivissa i la seva agrobiodiversitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a projecte per a
la protecció i recuperació del medi natural de l'illa d'Eivis sa i
la seva agrobiodiversitat?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BY)
RGE núm. 17329/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
ampliació i millora del tractament de l'EDAR d'Inca.

Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

CA)
RGE núm. 17331/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
estació de desnitrificació (Maó).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valo ració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a estació de
desnitrificació (Maó)?
Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

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

CB)
RGE núm. 17333/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost s obre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes
d'agost de l'any 2017.

Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun d els
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a ampliació i
millora del tractament de l'EDAR d'Inca?

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

Palma, a 12 de desembre de 2017
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

BZ)
RGE núm. 17330/17, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
atorgada per cadas cun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l'aprovació del projecte relatiu a
tecnoindústria d'aigües de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la valoració atorgada per cadascun dels
membres de la Comissió de Turisme Sostenible, singularment
considerats, en l'aprovació del projecte relatiu a tecnoindústria
d'aigües de les Illes Balears?

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CC)
RGE núm. 17334/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes de
setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre es trelles superior a l'illa d'Eivissa
durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CD)
RGE núm. 17335/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa d'Eivis sa durant el mes
d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles , cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CE)
RGE núm. 17336/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any
2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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CF)
RGE núm. 17337/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de
l'any 2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CG)
RGE núm. 17338/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre es trelles i tres estrelles superior a
l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de
l'any 2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CH)
RGE núm. 17339/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
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hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CI)
RGE núm. 17340/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa d'Eivissa
durant el mes de setembre de l'any 2017.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

CL)
RGE núm. 17343/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turís tiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa d'Eivissa durant
el mes de setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CJ)
RGE núm. 17341/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

CM)
RGE núm. 17344/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa d'Eivissa durant
el mes d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CK)
RGE núm. 17342/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa d'Eivissa durant
el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CN)
RGE núm. 17345/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CQ)
RGE núm. 17348/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de
l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017?

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

claus superior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de
l'any 2017.

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CO)
RGE núm. 17346/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre
de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

CR)
RGE núm. 17349/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impos t sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre
de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa d'Eivissa
durant el mes de setembre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CP)
RGE núm. 17347/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de
l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques co rresponent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa d'Eivissa
durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

CS)
RGE núm. 17350/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre
de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'octubre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'octubre de l'any 2017?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CT)
RGE núm. 17351/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa d'Eivissa durant el
mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CU)
RGE núm. 17351/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa d'Eivissa durant el
mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CV)
RGE núm. 17353/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa d'Eivissa durant el
mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CW)
RGE núm. 17354/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
co mercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost
de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CX)
RGE núm. 17355/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques correspon ent a la tipologia
d'habitatges tu rístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes de
setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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CY)
RGE núm. 17356/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatg es turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.

rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any
2017?

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

DB)
RGE núm. 17359/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa
d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatg es objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa d'Eivissa durant el mes
d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CZ)
RGE núm. 17357/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipolog ia d`hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa
d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DA)
RGE núm. 17358/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa
d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DC)
RGE núm. 17360/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, posades i cas es d'hostes, campaments de turisme
o càmpings a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-residències, pensions, posades i cas es d'hostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa d'Eivissa durant el
mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DD)
RGE núm. 17361/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corres ponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, pos ades i cases d'hostes, campaments de turisme
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o càmpings a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de
l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-res id ències, pensions, posades i cases d'hostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa d'Eivissa durant el
mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DE)
RGE núm. 17362/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, posades i cases d'hostes, campaments de turis me
o càmpings a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de
l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-res idències, pensions, posades i cases d'hostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa d'Eivissa durant el
mes d'octubre de l'any 2017?

DG)
RGE núm. 17364/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa
d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DH)
RGE núm. 17365/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa
d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
DI)
DF)
RGE núm. 17363/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa
d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.

RGE núm. 17366/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa d'Eivissa durant el
mes d'agost de l'any 2017.

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

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017?

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'agost de l'any 2017?

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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DJ)
RGE núm. 17367/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corres ponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa d'Eivis s a durant el
mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa d'Eivissa
durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DK)
RGE núm. 17368/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa d'Eivissa durant el
mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa d'Eivissa
durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DL)
RGE núm. 17369/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impos t sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer
turístic a l'illa d'Eivissa durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'embarcacions de creuer turístic a l'illa d'Eivissa durant el mes
d'agost de l'any 2017?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DM)
RGE núm. 17370/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer
turístic a l'illa d'Eivissa durant el mes de setembre de l'any
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'embarcacions de creuer turístic a l'illa d'Eivissa durant el mes
de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DN)
RGE núm. 17371/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipolog ia d'embarcacions de creuer
turístic a l'illa d'Eivissa durant el mes d'octubre de l'any
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
s obre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'embarcacions de creuer turístic a l'illa d'Eivissa durant el mes
d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DO)
RGE núm. 17372/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre es trelles superior a l'illa de Formentera durant el
mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cin c estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de
Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DP)
RGE núm. 17373/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa de Formentera durant el
mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels d e ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles sup erior a l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DQ)
RGE núm. 17374/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa de Formentera durant el
mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DR)
RGE núm. 17375/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total

recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de
l'any 2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DS)
RGE núm. 17376/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa de Formentera durant el mes de
setembre de l'any 2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DT)
RGE núm. 17377/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre
de l'any 2017?

BOPIB núm. 127 - 18 de gener de 2018
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DU)
RGE núm. 17378/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres es trelles a l'illa de
Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
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Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

DX)
RGE núm. 17381/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa de Formentera
durant el mes d'agost de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DV)
RGE núm. 17379/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponen t a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

DY)
RGE núm. 17382/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa de Formentera
durant el mes de setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DW)
RGE núm. 17380/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DZ)
RGE núm. 17383/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa de Formentera
durant el mes d'octubre de l'any 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa de Formentera durant el mes
d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EA)
RGE núm. 17384/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa de Formentera durant el mes d'agost
de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d 'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

ED)
RGE núm. 17387/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa de Formentera durant el mes
d'agost de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EB)
RGE núm. 17385/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipolog ia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa de Formentera durant el mes de
setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques correspo nent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EE)

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

RGE núm. 17388/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa de Formentera durant el mes de
setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de tres clau s superior a l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EC)
RGE núm. 17386/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiqu es corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EF)
RGE núm. 17389/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa de Formentera durant el mes
d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics d 'u na, dues i tres claus a l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EG)
RGE núm. 17390/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa de Formentera
durant el mes d'agost de l'any 2017.
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EI)
RGE núm. 17392/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empres es turísticoresidencials a l'illa de Formentera
durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EJ)

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

RGE núm. 17393/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2 0 17.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EH)
RGE núm. 17391/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impos t sobre estades turístiques
corres ponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa de Formentera
durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017?

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades tu rístiques corresponent a la tipologia
d 'h abitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiq ues i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EK)
RGE núm. 17394/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de l'any
2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turís tics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EN)
RGE núm. 17397/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

EL)
RGE núm. 17395/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost s obre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Formentera durant el mes
d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EM)
RGE núm. 17396/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa de
Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de l'any
2017?

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa de Formentera durant el mes de setembre de
l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EO)
RGE núm. 17398/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals , agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turis me
d'interior a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EP)
RGE núm. 17399/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, posades i cases d'hostes, campaments de turisme
o càmpings a l'illa de Formentera durant el mes d'agost de
l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-residències, pensions, posades i cases d'hostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa de Formentera
durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EQ)
RGE núm. 17400/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, posades i cases d'hostes , campaments de turisme
o càmpings a l'illa de Formentera durant el mes de
setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-residències, pensions, posades i cas es d'hostes,
campaments de tu risme o càmpings a l'illa de Formentera
durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

ER)
RGE núm. 17401/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, posades i cases d'hostes, campaments de turisme
o càmpings a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre
de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-residències, pensions, posades i cas es d'hostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa de Formentera
durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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ES)
RGE núm. 17402/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de
Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa de Formentera duran t el mes d'agost de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

ET)
RGE núm. 17403/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa de Formentera duran t el mes de setembre de
l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EU)
RGE núm. 17404/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa de Formentera durant el mes d'octubre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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EV)
RGE núm. 17405/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corres ponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatg es de caràcter turístic" a l'illa de Formentera
durant el mes d'agost de l'any 2017.

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

EY)
RGE núm. 17408/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes
d'agost de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa de
Formentera durant el mes d'agost de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EW)
RGE núm. 17406/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa de Formentera
durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa de
Formentera durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EX)
RGE núm. 17407/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impos t sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa de Formentera
durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turís tic" a l'illa de
Formentera durant el mes d'octubre de l'any 2017?

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Mallorca
durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EZ)
RGE núm. 17409/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes
de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Mallorca
durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FA)
RGE núm. 17410/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes
d'octubre de l'any 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
h otels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Mallorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FB)
RGE núm. 17411/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de
l'any 2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FC)
RGE núm. 17412/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
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FD)
RGE núm. 17413/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de
l'any 2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FE)
RGE núm. 17414/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa de Mallorca
durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre
de l'any 2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

RGE núm. 17415/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turís tiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa de Mallorca
durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FG)
RGE núm. 17416/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa de Mallorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FJ)

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

RGE núm. 17419/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa de Mallorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FH)
RGE núm. 17417/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa de Mallorca
durant el mes d'agost de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponen t a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

FK)
RGE núm. 17420/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de
l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017?

FI)
RGE núm. 17418/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa de Mallorca
durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FL)
RGE núm. 17421/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa de Mallorca durant el mes de
setembre de l'any 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa de Mallorca durant el mes de
setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Mallorca
durant el mes de setembre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FM)
RGE núm. 17422/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre
de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FP)

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

RGE núm. 17425/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa de Mallorca durant el mes
d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Mallorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FN)
RGE núm. 17423/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost
de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques correspo nent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

FQ)
RGE núm. 17426/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa de Mallorca durant
el mes d'agost de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'ap artamen ts turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FO)
RGE núm. 17424/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiqu es corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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FR)
RGE núm. 17427/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa de Mallorca durant
el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FS)
RGE núm. 17428/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa de Mallorca durant
el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FT)
RGE núm. 17429/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impos t sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, h ab itatges objecte de

comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes
d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FU)
RGE núm. 17430/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipolog ia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
co mercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes de
setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FV)
RGE núm. 17431/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques correspon ent a la tipologia
d'habitatges tu rístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Mallorca durant el mes
d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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FW)
RGE núm. 17432/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipolog ia d`hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa de
Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.

d'interior a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'an y
2017?

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

FZ)
RGE núm. 17435/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-res idències,
pensions, posades i cases d'hos tes, campaments de turisme
o càmpings a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de
l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FX)
RGE núm. 17433/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturis mes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa de
Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes, ho statgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FY)
RGE núm. 17434/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa de
Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-residències, pensions, posades i cases d'hostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa de Mallorca durant
el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GA)
RGE núm. 17436/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, posades i cas es d'hostes, campaments de turisme
o càmpings a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre
de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-residències, pensions, posades i cas es d'hostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa de Mallorca durant
el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GB)
RGE núm. 17437/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, pos ades i cases d'hostes, campaments de turisme
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o càmpings a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de
l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-res id ències, pensions, posades i cases d'hostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa de Mallorca durant
el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GC)
RGE núm. 17438/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipolog ia d'albergs i refugis a l'illa de
Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GD)
RGE núm. 17439/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de
Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017.

GE)
RGE núm. 17440/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de
Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa de Mallorca duran t el mes d'octubre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GF)
RGE núm. 17441/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa de Mallorca durant
el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges d e caràcter turístic" a l'illa de
Mallorca durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

GG)
RGE núm. 17442/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa de Mallorca durant
el mes de setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de l'any
2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa de
Mallorca durant el mes de setembre de l'any 2017?
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El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GH)
RGE núm. 17443/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa de Mallorca durant
el mes d'octubre de l'any 2017.
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Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Mallorca durant el
mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

GK)
RGE núm. 17446/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer
turístic a l'illa de Mallorca durant el mes d'octubre de l'any
2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa de
Mallorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GI)
RGE núm. 17444/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer
turístic a l'illa de Mallorca durant el mes d'agost de l'any
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Mallorca durant el
mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GJ)
RGE núm. 17445/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer
turístic a l'illa de Mallorca durant el mes de setembre de
l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponen t a la tipologia
d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Mallorca durant el
mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GL)
RGE núm. 17447/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc es trelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes
d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Menorca
durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GM)
RGE núm. 17448/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
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quatre estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes
de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Menorca
durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GN)
RGE núm. 17449/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i
quatre estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes
d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc
estrelles gran luxe i quatre estrelles superior a l'illa de Menorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GO)
RGE núm. 17450/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de
l'any 2017?

Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GP)
RGE núm. 17451/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior a
l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes de setembre
de l'any 2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GQ)
RGE núm. 17452/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de quatre estrelles i tres es trelles superior a
l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres
estrelles superior a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de
l'any 2017?
Palma, a 3 de novembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GR)
RGE núm. 17453/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa de Menorca
durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

quatre claus i quatre claus superior a l'illa de Menorca
durant el mes d'agost de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GS)
RGE núm. 17454/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impos t sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa de Menorca
durant el mes de setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

GV)
RGE núm. 17457/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa de Menorca
durant el mes de setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GT)
RGE núm. 17455/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d'una, dues i tres estrelles a l'illa de Menorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

GW)
RGE núm. 17458/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de
quatre claus i quatre claus superior a l'illa de Menorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hotels,
hotels de ciutat i hotels apartaments d'una, dues i tres estrelles
a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GU)
RGE núm. 17456/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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GX)
RGE núm. 17459/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de
l'any 2017.

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

HA)
RGE núm. 17462/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa de Menorca durant el mes d'agost
de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior a
l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GY)
RGE núm. 17460/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus superior a l'illa de Menorca durant el mes de
setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

HB)
RGE núm. 17463/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa de Menorca durant el mes de
setembre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Menorca
durant el mes de setembre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GZ)
RGE núm. 17461/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics de tres
claus s uperior a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre
de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
s obre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres claus a l'illa de
Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

HC)
RGE núm. 17464/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'apartaments turístics d'una,
dues i tres claus a l'illa de Menorca durant el mes
d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics de tres claus superior a l'illa de Menorca
durant el mes d'octubre de l'any 2017?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'apartaments turístics d'una, dues i tres clau s a l'illa de
Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HD)
RGE núm. 17465/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corres ponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa de Menorca durant
el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HE)
RGE núm. 17466/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa de Menorca durant
el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HF)
RGE núm. 17467/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'allotjaments no residencials
d'empreses turísticoresidencials a l'illa de Menorca durant
el mes d'octubre de l'any 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'allotjaments no residencials d'empreses turísticoresidencials
a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HG)
RGE núm. 17468/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de v acances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes
d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HH)
RGE núm. 17469/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiqu es corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges ob jecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes de
setembre de l'any 2017?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HI)
RGE núm. 17470/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'habitatges turístics de
vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades
turístiques i habitatges objecte de comercialització turística
a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de
comercialització d'estades turístiques i habitatges objecte de
comercialització turística a l'illa de Menorca durant el mes
d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HJ)
RGE núm. 17471/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals, ag roturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa de
Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agrotu rismes, hostatgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HK)
RGE núm. 17472/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turis me d'interior a l'illa de
Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes , hostatgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HL)
RGE núm. 17473/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre es tades turístiques
corresponent a la tipologia d`hotels rurals, agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme d'interior a l'illa de
Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d`hotels
rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme
d'interior a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HM)
RGE núm. 17474/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, posades i cases d'hostes, campaments de turisme
o càmpings a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de
l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-residències, pensions, posades i cas es d'hostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa de Menorca durant
el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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HN)
RGE núm. 17475/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, posades i cases d'hostes, campaments de turisme
o càmping s a l'illa de Menorca durant el mes de setembre
de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-residències, pensions, posades i cases d'h o stes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa de Menorca durant
el mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HO)
RGE núm. 17476/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre es tades turístiques
corresponent a la tipologia d'hostals, hostals-residències,
pensions, posades i cases d'hostes , campaments de turisme
o càmpings a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de
l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'hostals,
hostals-residències, pensions, posades i cases d 'h ostes,
campaments de turisme o càmpings a l'illa de Menorca durant
el mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HP)
RGE núm. 17477/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'alberg s i refugis a l'illa de
Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs

6969

i refugis a l'illa de Menorca d u rant el mes d'agost de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HQ)
RGE núm. 17478/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de
Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HR)
RGE núm. 17479/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'albergs i refugis a l'illa de
Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'albergs
i refugis a l'illa d e Menorca durant el mes d'octubre de l'any
2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HS)
RGE núm. 17480/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa de Menorca durant
el mes d'agost de l'any 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglamen t del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa de
Menorca durant el mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HT)
RGE núm. 17481/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa de Menorca durant
el mes de setembre de l'any 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Menorca durant el
mes d'agost de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

HW)
RGE núm. 17484/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer
turístic a l'illa de Menorca durant el mes de setembre de
l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
establiments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa de
Menorca durant el mes de setembre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HU)
RGE núm. 17482/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'"altres establiments o
habitatges de caràcter turístic" a l'illa de Menorca durant
el mes d'octubre de l'any 2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Menorca durant el
mes de setembre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

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

HX)
RGE núm. 17485/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impos t sobre estades turístiques
corresponent a la tipolog ia d'embarcacions de creuer
turístic a l'illa de Menorca durant el mes d'octubre de l'any
2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia d'"altres
es tabliments o habitatges de caràcter turístic" a l'illa de
Menorca durant el mes d'octubre de l'any 2017?

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

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HV)
RGE núm. 17483/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import total
recaptat en aplicació de l'Impost sobre estades turístiques
corresponent a la tipologia d'embarcacions de creuer
turístic a l'illa de Menorca durant el mes d'agost de l'any
2017.

Quin ha estat l'import total recaptat en aplicació de l'Impost
sobre estades turístiques corresponent a la tipologia
d'embarcacions de creuer turístic a l'illa de Menorca durant el
mes d'octubre de l'any 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HY)
RGE núm. 17486/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
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turístics en el municipi d'Alaior que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipid'Alaior s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació d e la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

HZ)
RGE núm. 17487/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Alaró que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi d'Alaró s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, d e modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IA)
RGE núm. 17488/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turís tics en el municipi d'Alcúdia que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments tu rístics en el municipi d'Alcúdia
s'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
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Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IB)
RGE núm. 17489/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Algaida que s'han acollit a la
dis posició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'estab liments turístics en el municipi d'Algaida
s 'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovad a
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IC)
RGE núm. 17490/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Andratx que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi d'Andratx
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació d e la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

ID)
RGE núm. 17491/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a es tabliments
turístics en el municipi d'Ariany que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en elmunicipi d'Ariany s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IE)
RGE núm. 17492/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Artà que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi d'Artà s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IF)
RGE núm. 17493/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Banyalbufar que s 'han acollit a
la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la
Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'estab liments turístics en el municipi de
Banyalbufar s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e ju liol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?

IG)
RGE núm. 17494/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Binissalem que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Binissalem
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjan çant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu risme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IH)
RGE núm. 17495/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Búger que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municip i de Búger
s'han acollit a la disposició addicional tercera, apro v ad a
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

II)
RGE núm. 17496/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Bunyola que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.

BOPIB núm. 127 - 18 de gener de 2018
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Bunyola
s 'han acollit a la disposició addicional tercera, aprov ad a
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IJ)
RGE núm. 17497/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Calvià que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municip i de Calvià
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IK)
RGE núm. 17498/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Campanet que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Campanet
s'han acollit a la dispos ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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IL)
RGE núm. 17499/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turís tics en el municipi de Campos que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Campos
s'han aco llit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu risme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IM)
RGE núm. 17500/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Capdepera que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglamen t del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Capdepera
s'han acollit a la disposició addicional tercera, ap rovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IN)
RGE núm. 17501/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Ciutadella de Menorca que s'han
acollit a la dispos ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Ciutadella
de Menorca s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de julio l, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de julio l, d el turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IO)
RGE núm. 17502/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Consell que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establimen ts turístics en el municipi de Consell
s'han acollit a la dispo s ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IP)
RGE núm. 17503/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turís tics en el municipi de Costitx que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'es tab liments turístics en el municipi de Costitx
s'han aco llit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IQ)
RGE núm. 17504/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Deià que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el d iputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Deià s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IR)
RGE núm. 17505/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Eivissa que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipid'Eivissa s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació d e la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IS)
RGE núm. 17506/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Es Castell que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants d'establiments turístics en el municipi d'Es Castell
s'han acollit a la disposició addicio nal tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IT)
RGE núm. 17507/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Es Mercadal que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi d'Es Mercadal
s'han acollit a la dis posició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IU)
RGE núm. 17508/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Es Migjorn Gran que s'han acollit
a la dis posició addicional tercera, aprovada mitjançant la
Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi d'Es Migjorn
Gran s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IV)
RGE núm. 17509/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
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turístics en el municipi d'Escorca que s'han acollit a la
dispos ició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quants d'es tabliments turístics en el municipi d'Escorca
s 'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançan t la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu risme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IW)
RGE núm. 17510/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Esporles que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi d 'Esporles
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IX)
RGE núm. 17511/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi d'Estellencs que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi d'Estellencs
s'han acollit a la disposició ad d icional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
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Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IY)
RGE núm. 17512/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Felanitx que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Felanitx
s'han acollit a la disposició ad d icional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

IZ)
RGE núm. 17513/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Ferreries que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Ferreries
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu risme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JA)
RGE núm. 17514/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Formentera que s'han acollit a la
dis posició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de

19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en elmunicipide Formentera
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JB)
RGE núm. 17515/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Fornalutx que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Fornalutx
s 'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovad a
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JC)
RGE núm. 17516/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turís tics en el municipi d'Inca que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi d'Inca s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JD)
RGE núm. 17517/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Lloret de Vistalegre que s'han
acollit a la dis pos ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
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19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Llubí s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
JG)
Quants d'establiments turístics en el municipi de Lloret de
Vistalegre s'han acollit a la disposició ad dicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme d e
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

RGE núm. 17520/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Llucmajor que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

JE)
RGE núm. 17518/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Lloseta que s'han acollit a la
dis posició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qu ants d'establiments turístics en el municipi de Lloseta
s 'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovad a
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quants d'establiments turístics en el municipi de Llucmajor
s 'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovad a
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JH)
RGE núm. 17521/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Llucmajor que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

JF)
RGE núm. 17519/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Llubí que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de

Quants d'establiments turístics en el municipi de Llucmajor
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JI)
RGE núm. 17522/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Mancor de la Vall que s'han
acollit a la dis pos ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.

Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Maria de
la Salut s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Mancor de
la Vall s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JJ)
RGE núm. 17523/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Maó que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Maó s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JK)
RGE núm. 17524/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Maria de la Salut que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JL)
RGE núm. 17525/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Marratxí que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Marratxí
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de mo dificació de la
Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JM)
RGE núm. 17526/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Montuïri que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Montuïri
s 'h an acollit a la disposició addicional tercera, aprovad a
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JN)
RGE núm. 17527/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Muro que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Muro s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JO)
RGE núm. 17528/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Palma que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qu ants d'establiments turístics en el municipi de Palma
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JP)
RGE núm. 17529/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Petra que s 'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Petra s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JQ)
RGE núm. 17530/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Pollença que s 'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Pollença
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JR)
RGE núm. 17531/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Porreres que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Porreres
s'han acollit a la disposició addicional tercera, ap ro v ada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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JS)

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 17532/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Puigpunyent que s'han acollit a
la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la
Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.

Quants d'establimen ts turístics en el municipi de Sant
Antoni de Portmany s'han acollit a la disp osició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu risme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turís tics en el municipi de
Puigpunyent s'han aco llit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjan çant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de julio l, d el turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JT)
RGE núm. 17533/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Sa Pobla que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de sa Pobla
s'han acollit a la disposició addicio n al tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JU)
RGE núm. 17534/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turís tics en el municipi de Sant Antoni de Portmany que
s'han acollit a la dispos ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 1 9 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JV)
RGE núm. 17535/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Sant Joan que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears , relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Sant Joan
s'han acollit a la disposició addicional tercera, ap ro v ada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JW)
RGE núm. 17536/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Sant Joan de Labritja que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de sant Joan
de Labritja s'han acollit a la disposició ad d icional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu ris me d e
les Illes Balears , relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JX)
RGE núm. 17537/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Sant Josep
de Sa Talaia s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme d e
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

JY)
RGE núm. 17538/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d 'establiments turístics en el municipi de Sant
Llorenç d'Es Cardassar s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu risme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Sant Lluís
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KA)
RGE núm. 17540/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a es tabliments
turístics en el municipi de Santa Eugènia que s 'han acollit
a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la
Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qu ants d'establiments turístics en el municipi de Santa
Eugènia s'han acollit a la disp os ició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e ju liol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KB)
RGE núm. 17541/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Santa Eulàlia del Riu que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/20 1 2 , de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.

JZ)

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

RGE núm. 17539/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Sant Lluís que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei

Quants d'establiments turístics en el municipi de Santa
Eulàlia del Riu s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjan çant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de

6982

BOPIB núm. 127 - 18 de gener de 2018

modificació d e la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la co mercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KC)
RGE núm. 17542/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turís tics en el municipi de Santa Margalida que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establimen ts turístics en el municipi de Santa
Margalida s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de ju lio l, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme d e
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KD)
RGE núm. 17543/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Santa Maria del Camí que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qu ants d'establiments turístics en el municipi de San ta
Maria del Camí s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu ris me de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'es tades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KE)
RGE núm. 17544/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Santanyí que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el d iputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Santanyí
s'han acollit a la disposició addicional tercera, ap rovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KF)
RGE núm. 17545/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Selva que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Selva s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació d e la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KG)
RGE núm. 17546/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Sencelles que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants d'establiments turístics en el municipi de Sencelles
s'han acollit a la disposició addicio nal tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KH)
RGE núm. 17547/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Ses Salines que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipide Ses Salines
s'han acollit a la dis posició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KI)
RGE núm. 17548/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Sineu que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en elmunicipide Sineu s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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turístics en el municipi de Sóller que s'han acollit a la
dispos ició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Sóller s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant
la Llei 6/2017, d e 31 de juliol, de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa
a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KK)
RGE núm. 17550/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Son Servera que s'han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Son
Servera s'han acollit a la disposició addicional tercera,
apro vad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mod ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears , relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KL)
RGE núm. 17551/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Valldemossa que s'han acollit a
la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la
Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

KJ)
RGE núm. 17549/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments

Quants d'es tabliments turístics en el municipi de
Valldemossa s'han acollit a la d isposició addicional tercera,
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aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KM)
RGE núm. 17552/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a establiments
turístics en el municipi de Vilafranca de Bonany que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'establiments turístics en el municipi de Vilafranca
de Bonany s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estad es
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KN)
RGE núm. 17553/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi d'Alaior que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8 /2 0 1 2 , de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipolog ia d'establiments turístics en el municipi
d'Alaior s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de ju liol, de
mod ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KO)
RGE núm. 17554/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi d'Alaró que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi
d'Alaró s'han acollit a la disposició addicionaltercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu risme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KP)
RGE núm. 17555/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turís tics en el municipi d'Alcúdia que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turis me de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el mun icipi
d'Alcúdia s'han acollit a la disposició addicio n al tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la co mercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KQ)
RGE núm. 17556/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi d'Algaida que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8 /20 1 2, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'es tades turístiques
a habitatges.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi
d'Algaida s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació d e la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KR)
RGE núm. 17557/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi d'Andratx que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turis me de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi
d'A ndratx s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KS)
RGE núm. 17558/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'es tabliments turístics en el municipi d'Ariany que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi
d'Ariany s'han acollit a la d isposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de ju liol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu ris me de
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les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KT)
RGE núm. 17559/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi d'Artà que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi
d'Artà s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu risme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KU)
RGE núm. 17560/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Banyalbufar que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qu ina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Banyalbufar s 'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e ju liol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KV)
RGE núm. 17561/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
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d'establiments turístics en el municipi de Binissalem que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2 0 1 2 , de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments tu rístics en el municipi de
Binissalem s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme d e
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KW)
RGE núm. 17562/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Búger que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el mu nicipi de
Búger s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu risme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KX)
RGE núm. 17563/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Bunyola que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turis me de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Bunyola s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de ju lio l, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme d e
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KY)
RGE núm. 17564/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Calvià que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Calvià s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu risme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

KZ)
RGE núm. 17565/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Campanet que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears , el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Campanet s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, d e
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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LA)
RGE núm. 17566/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Campos que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Campos s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjan çant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de julio l, d el turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LB)
RGE núm. 17567/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Capdepera que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Capdepera s'han acollit a la disposició ad d icional tercera,
ap rovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, d e
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LC)
RGE núm. 17568/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Ciutadella de
Menorca que s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tip ologia d'establiments turístics en el municipi de
Ciutadella de Menorca s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LD)
RGE núm. 17569/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Consell que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 1 9 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Consell s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, d e
mod ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LE)
RGE núm. 17570/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Costitx que s'han
acollit a la dis pos ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turis me de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Costitxs'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LF)
RGE núm. 17571/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Deià que s'han
acollit a la dis pos ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi d'Es
Castell s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Deià s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LG)
RGE núm. 17572/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turís tics en el municipi d'Eivissa que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LI)
RGE núm. 17574/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi d'Es Mercadal que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8 /2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi d'Es
Mercadal s'han acollit a la d is p osició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e ju liol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu ris me de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi
d'Eivissa s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprov ad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LH)
RGE núm. 17573/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi d'Es Castell que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de

Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LJ)
RGE núm. 17575/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi d'Es Migjorn Gran
que s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi d'Es
Migjorn Gran s'han acollit a la disposició addicional tercera,
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aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LK)
RGE núm. 17576/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi d'Escorca que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi
d'Escorca s 'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estad es
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LL)
RGE núm. 17577/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi d'Esporles que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8 /2 0 1 2 , de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipolog ia d'establiments turístics en el municipi
d'Es p o rles s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de ju liol, de
mod ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

6989

LM)
RGE núm. 17578/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi d'Estellencs que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi
d'Estellencs s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprov ad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu risme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LN)
RGE núm. 17579/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Felanitx que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Felanitx s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e ju liol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e ju liol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LO)
RGE núm. 17580/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'es tabliments turístics en el municipi de Ferreries que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Ferreries s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació d e la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LR)
RGE núm. 17583/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi d'Inca que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.

LP)
RGE núm. 17581/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Formentera que
s 'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turis me de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Formentera s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LQ)
RGE núm. 17582/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Fornalutx que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Fornalutx s 'h an acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de ju liol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu ris me de

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi d'Inca
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu risme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LS)
RGE núm. 17584/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Lloret de
Vistaleg re que s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qu ina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Lloret de Vis talegre s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LT)
RGE núm. 17585/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
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d'establiments turístics en el municipi de Lloseta que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2 0 1 2 , de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments tu rístics en el municipi de
Lloseta s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LU)
RGE núm. 17586/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Llubí que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 1 9 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments tu rístics en el municipi de
Llubí s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LV)
RGE núm. 17587/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Llucmajor que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Llucmajor s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de ju lio l, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme d e
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LW)
RGE núm. 17588/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Llucmajor que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Llucmajor s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu ris me de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'es tades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LX)
RGE núm. 17589/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Mancor de la Vall
que s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quina tipologia d'es tabliments turístics en el municipi de
Mancor de la Vall s'han acollit a la d is posició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e ju lio l, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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LY)
RGE núm. 17590/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Maó que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 1 9 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turís tics en el municipi de
Maó s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

LZ)
RGE núm. 17591/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Maria de la Salut
que s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2 0 17, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears , relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Maria de la Salut s'han acollit a la disposició addicional tercera,
ap rovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, d e
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MA)
RGE núm. 17592/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Marratxí que
s 'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tip ologia d'establiments turístics en el municipi de
Marratxí s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjan çant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MB)
RGE núm. 17593/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Montuïri que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 1 9 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Montuïri s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, d e
mod ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MC)
RGE núm. 17594/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Muro que s'han
acollit a la dis pos ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turis me de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Muro s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MD)
RGE núm. 17595/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Palma que s'han
acollit a la dis pos ició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Palma s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

ME)
RGE núm. 17596/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Petra que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Petra s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MF)
RGE núm. 17597/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Pollença que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turis me de les Illes
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Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi d e
Pollença s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MG)
RGE núm. 17598/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Porreres que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8 /2 012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipolog ia d'establiments turístics en el municipi de
Porreres s'han acollit a la d is p osició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e ju liol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu ris me de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MH)
RGE núm. 17599/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Puigpunyent que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Puigpunyent s'han acollit a la disposició addicional tercera,
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aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MI)
RGE núm. 17600/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Sa Pobla que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de sa
Pobla s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MJ)
RGE núm. 17601/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'es tabliments turístics en el municipi de Sant Antoni de
Portmany que s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Sant Antoni de Portmany s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu ris me de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'es tades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MK)
RGE núm. 17602/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Sant Joan que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el mu n icipi de
Sant Joan s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprov ad a mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu risme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

ML)
RGE núm. 17603/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Sant Joan de
Labritja que s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
sant Joan de Labritja s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e ju liol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MM)
RGE núm. 17604/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de S ant Josep de Sa
Talaia que s'han acollit a la dispos ició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Sant Josep de Sa Talaia s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació d e la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MN)
RGE núm. 17605/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Sant Llorenç d'Es
Cardassar que s'han acollit a la dis posició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol,
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Sant Llorenç d'Es Cardas s ar s'han acollit a la disposició
ad dicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, d e 31
de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització
d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MO)
RGE núm. 17606/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Sant Lluís que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Sant Lluís s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de ju liol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu ris me de
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les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MP)
RGE núm. 17607/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Santa Eugènia que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qu ina tipologia d'establiments turístics en el municipi d e
Santa Eugènia s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, d el tu ris me de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MQ)
RGE núm. 17608/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Santa Eulàlia del
Riu que s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Quina tipologia d 'establiments turístics en el municipi de
Santa Eu làlia del Riu s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de ju liol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estad es
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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MR)
RGE núm. 17609/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Santa Margalida
que s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Santa Margalida s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjan çant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de julio l, d el turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MS)
RGE núm. 17610/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Santa Maria del
Camí que s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2 0 17, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears , relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Santa Maria del Camí s'han acollit a la disposició addicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 d e juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MT)
RGE núm. 17611/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Santanyí que
s 'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tip ologia d'establiments turístics en el municipi de
Santanyí s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjan çant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MU)
RGE núm. 17612/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Selva que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 1 9 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Selva s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MV)
RGE núm. 17613/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Sencelles que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Sencelles s'han aco llit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançan t la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de julio l, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
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Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MW)
RGE núm. 17614/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Ses Salines que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Ses Salines s'han acollit a la dispo s ició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e juliol, de
mo d ificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme d e
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MX)
RGE núm. 17615/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de S ineu que s'han
acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi d e
Sineu s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MY)
RGE núm. 17616/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipolog ia
d'establiments turístics en el municipi de Sóller que s'han
acollit a la dis posició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
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la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipolog ia d'establiments turístics en el municipi de
Sóller s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

MZ)
RGE núm. 17617/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Son Servera que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8 /2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipolog ia d'establiments turístics en el municipi de
Son Servera s'han acollit a la dispo s ició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 d e ju liol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del tu ris me de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

NA)
RGE núm. 17618/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'establiments turístics en el municipi de Valldemossa que
s'han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada
mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques
a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Valldemossa s'han acollit a la d isposició addicional tercera,
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aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, d e 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d 'estades
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

NB)
RGE núm. 17619/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa tipologia
d'es tabliments turístics en el municipi de Vilafranca de
Bonany que s'han acollit a la disposició addicional tercera,
aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 3 1 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades
turístiques a habitatges.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin a tipologia d'establiments turístics en el municipi de
Vilafranca de Bonany s'han acollit a la disposició ad dicional
tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estad es
turístiques a habitatges?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

NC)
RGE núm. 17620/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivis s a i/o Formentera que han estat internats en alguns
dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes d'abril de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears , la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de menors d'Eivissa i/o de Formen tera han estat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes d'abril de 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

ND)
RGE núm. 17621/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivissa i/o Formentera que han estat internats en alguns
dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes d'agost de 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de menors d'Eivissa i/o de Formentera han es tat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes d'agost de 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

NE)
RGE núm. 17622/17, de la diputada María J os é Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivissa i/o Formentera que han estat internats en alguns
dels centres de la Fundació Institut S ocioeducatiu S'Estel
durant el mes de desembre de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Qu an ts de menors d'Eivissa i/o de Formentera han estat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes de desembre de 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

NF)
RGE núm. 17623/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivis sa i/o Formentera que han estat internats en alguns
dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes de febrer de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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 ts d e menors d'Eivissa i/o de Formentera han estat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes de febrer de 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

NG)
RGE núm. 17624/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivissa i/o Formentera que han estat internats en alguns
dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes de gener de 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Qu ants de menors d'Eivissa i/o de Formentera han es tat
intern ats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes de gener de 2017?

Quants de menors d'Eivissa i/o de Formentera han es tat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes de maig de 2017?

Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

NH)
RGE núm. 17625/17, de la diputada María Jos é Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivissa i/o Formentera que han estat internats en alg uns
dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes de juliol de 2017.

NK)
RGE núm. 17628/17, de la diputada María J os é Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivissa i/o Formentera que han estat internats en alguns
dels centres de la Fundació Institut S ocioeducatiu S'Estel
durant el mes de març de 2017.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.

Qu an ts de menors d'Eivissa i/o de Formentera han estat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institu t
Socioeducatiu S'Estel durant el mes de juliol de 2017?

Qu an ts de menors d'Eivissa i/o de Formentera han estat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes de març de 2017?

Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

NI)

Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

RGE núm. 17626/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivissa i/o Formentera que han es tat internats en alguns
dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes de juny de 2017.

NL)
RGE núm. 17629/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas , del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
d'Eivis sa i/o Formentera que han estat internats en alguns
dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes de novembre de 2017.

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

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

Quants d e menors d'Eivissa i/o de Formentera han estat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes de juny de 2017?

Quan ts d e menors d'Eivissa i/o de Formentera han estat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes de novembre de 2017?

Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

NJ)
RGE núm. 17627/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivissa i/o Formentera que han estat internats en alguns
dels centres de la Fundació Ins titut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes de maig de 2017.

Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

NM)
RGE núm. 17630/17, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivissa i/o Formentera que han estat internats en alguns
dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes d'octubre de 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Qu ants de menors d'Eivissa i/o de Formentera han es tat
intern ats en alguns dels centres de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el mes d'octubre de 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

NN)
RGE núm. 17631/17, de la diputada María Jos é Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa Menors
d'Eivissa i/o Formentera que han estat internats en alg uns
dels centres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
durant el mes de setembre de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents 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.
Qu an ts de menors d'Eivissa i/o de Formentera han estat
internats en alguns dels centres de la Fundació Institu t
Socioeducatiu S'Estel durant el mes de setembre de 2017?
Palma, a 21 de desembre de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

NO)
RGE núm. 17632/17, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a inspectors i sancionadors.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Després de l'anunci del Govern en l'ampliació dels
inspectors i sancionadors als pressuposts de 2018 a la DG de
Turisme, a la RLT no es recull aquest incremen t respecte de
2017. On és aques ta ampliació? (detall on està recollit al
capítol I).
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

NP)
RGE núm. 20/2018, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cos t de la Nit de la
Cultura 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el co s t total que ha tingut IB3 amb motiu de la
celebració de la Nit de la Cultura 2017 (incloent-hi el senyal,
el personal, les dietes, els d esplaçaments, els drets d'autor,
etc.)?
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

NQ)
RGE núm. 25/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
d'operacions comunicat a l'Administració General de
l'Estat en sanitat el mes de desembre.
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 les o p eracions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de desembre de 2017 corresponent a
sanitat?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

NR)
RGE núm. 26/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
d'operacions comunicat a l'Administració General de
l'Estat en educació el mes de desembre.
D'acord amb el qu e p rev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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'Es tat
corresponent al mes de desembre de 2017 corresponent a
educació?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

NS)
RGE núm. 27/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
d'operacions comunicat a l'Administració General de
l'Estat en serveis socials el mes de desembre.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

NV)
RGE núm. 3 0/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de gener de 2018.

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Ad ministració General de l'Estat
corresponent al mes de desembre de 2017 corresponent a
serveis socials?

D'acord 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.

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

NT)
RGE núm. 28/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
d'operacions comunicat a l'Administració General de
l'Estat el mes de desembre.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 Gen eral de l'Estat
corresponent al mes de des emb re de 2017 llevat de sanitat,
educació i serveis socials?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

NU)
RGE núm. 29/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
d'operacions del pendent de pagament computat a efectes
del càlcul del període de pagament de desembre.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 operacion s del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 de desembre de 2017
compu tat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin 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 gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

NW)
RGE núm. 31/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de gener de 2018.
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 d'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener de
2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

NX)
RGE núm. 32/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de gener de 2018.
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 d'Alcúdia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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NY)
RGE núm. 33/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 de gener de 2018.

OB)
RGE núm. 3 6/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 de gener de 2018.

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'acord 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'Algaida
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?

Quin 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 gener de
2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

NZ)
RGE núm. 34/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de gener de 2018.
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 d'Andratx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OA)
RGE núm. 35/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Ariany
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OC)
RGE núm. 37/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de gener de
2018.
D'acord amb el q u e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
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 to t el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d e
Banyalbufar de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OD)
RGE núm. 38/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de gener de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les 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 d e
Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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RGE núm. 39/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 de gener de 2018.
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 Búger
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?

OH)
RGE núm. 4 2/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1 de gener de
2018.
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 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 gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OF)
RGE núm. 40/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de gener de 2018.
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 s ector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OI)
RGE núm. 43 /18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 de gener de 2018.
D'acord amb el q u e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
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 to t el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d e
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OG)
RGE núm. 41/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Calvià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OJ)
RGE núm. 44/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de gener de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les 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 d e
Capdepera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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OK)
RGE núm. 45/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de
gener de 2018.
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 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OL)
RGE núm. 46/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 de gener de 2018.
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, a l'Ajuntament de Consell
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OM)
RGE núm. 47/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 de gener de 2018.
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 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 gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ON)
RGE núm. 4 8/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 de gener de 2018.
D'acord 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 de Deià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OO)
RGE núm. 49/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de gener de 2018.
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 d'Eivissa
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OP)
RGE núm. 50/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de gener de 2018.
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 instrumen tal, a l'Ajuntament d'Es
Castell de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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OQ)
RGE núm. 51/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de gener de
2018.
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 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OR)
RGE núm. 52/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de gener
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OS)
RGE núm. 53/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les 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 gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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OT)
RGE núm. 5 4/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de gener de 2018.
D'acord 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'Esporles
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OU)
RGE núm. 55/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de gener de 2018.
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 instrumen tal, a l'Ajuntament
d'Estellencs de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OV)
RGE núm. 56/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de gener de 2018.
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 pú b lic instrumental, a l'Ajuntament de
Felanitx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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OW)
RGE núm. 57/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de gener de 2018.

OZ)
RGE núm. 6 0/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 de gener de 2018.

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'acord 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 instru men tal, a l'Ajuntament de
Ferreries de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?

Quin 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 gener de
2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OX)
RGE núm. 58/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de gener de
2018.

PA)
RGE núm. 61/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de
gener de 2018.

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.

D'acord amb el q u e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
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, a l'Ajuntament de
Formentera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de gener de 2018?

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 Lloret
de Vistalegre de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

OY)
RGE núm. 59/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de gener de 2018.

PB)
RGE núm. 62/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de gener de 2018.

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.

D'acord amb el que p rev 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 totalde 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
Fornalutx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de gener de 2018?

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 Lloseta
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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PC)
RGE núm. 63/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 de gener de 2018.
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 Llubí
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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PF)
RGE núm. 6 6/18, 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 gener
de 2018.
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 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PD)
RGE núm. 64/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de gener de
2018.

PG)
RGE núm. 67 /18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 de gener de 2018.

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.

D'acord amb el q u e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
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, a l'Ajuntament de
Llucmajor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de gener de 2018?

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 Maó de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener de
2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PE)
RGE núm. 65/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 de gener de 2018.
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 totalde 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
Manacor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PH)
RGE núm. 68/18, 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 gener
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les 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 Maria
de la Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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PI)

PL)

RGE núm. 69/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de gener de 2018.

RGE núm. 7 2/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 de gener de 2018.

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'acord 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 instru men tal, a l'Ajuntament de
Marratxí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?

Quin 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 gener
de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PJ)

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 70/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de gener de 2018.

PM)
RGE núm. 73/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 de gener de 2018.

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 del
Reglament del Parlament de les 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 s ector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Montuïri de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?

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 Petra
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PK)
RGE núm. 71/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 de gener de 2018.

PN)
RGE núm. 74/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 de gener de 2018.

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Muro
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?

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 instrumental, a l'Ajuntament de
Pollença de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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PO)
RGE núm. 75/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 de gener de 2018.
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 instru men tal, a l'Ajuntament de
Porreres de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?
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PR)
RGE núm. 7 8/18, 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 gener de 2018.
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 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 gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PP)
RGE núm. 76/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de gener de
2018.

PS)

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.

D'acord amb el q u e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
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, a l'Ajuntament de
Puigpunyent de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de gener de 2018?

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
Joan de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PQ)
RGE núm. 77/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de gener de 2018.
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 totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector p ú b lic instrumental, a l'Ajuntament de Sa
Pobla de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 79 /18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de gener de 2018.

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PT)
RGE núm. 80/18, 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
gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les 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
Joan de Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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PU)
RGE núm. 81/18, 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
gener de 2018.

PX)
RGE núm. 8 4/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de gener de
2018.

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 gener de 2018?

Quin 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 gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PV)
RGE núm. 82/18, 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 gener de 2018.

PY)
RGE núm. 85 /18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es Riu a 1 de
gener de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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 gener de 2018?

Quin 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 d'Es Riu de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

PW)
RGE núm. 83/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de gener de
2018.

PZ)
RGE núm. 86/1 8 , del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de gener
de 2018.

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
gener de 2018?

Quin 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 gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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QA)
RGE núm. 87/18, 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
gener de 2018.
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 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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QD)
RGE núm. 9 0/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de gener de 2018.
D'acord 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 to t el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Sencelles de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QB)
RGE núm. 88/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de gener de 2018.

QE)
RGE núm. 91/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de gener de
2018.

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.

D'acord amb el q u e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
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, a l'Ajuntament de
Santanyí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de gener de 2018?

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 Ses
Salines de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QC)
RGE núm. 89/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 de gener de 2018.

QF)
RGE núm. 92/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 de gener de 2018.

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.

D'acord amb el que p rev 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 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 gener
de 2018?

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 Sineu
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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QG)
RGE núm. 93/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 de gener de 2018.
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 Sóller
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de gener
de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QJ)
RGE núm. 9 6/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de
gener de 2018.
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 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QH)
RGE núm. 94/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de S on Servera a 1 de gener de
2018.

QK)
RGE núm. 97 /18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 de gener de 2018.

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.

D'acord amb el q u e p reveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dip utat
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
gener de 2018?

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 Consell Insular
d'Eivissa a dia 1 de gener de 2018?

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QI)
RGE núm. 95/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de g ener de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les 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 strumental, a l'Ajuntament de
Valldemossa de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QL)
RGE núm. 98/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents al Consell Insular de Formentera a 1 de gener de
2018.
D'acord amb el que p rev 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 totalde factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el s eu s ector públic instrumental, al Consell Insular de
Formentera a dia 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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QM)
RGE núm. 99/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents al Consell Ins ular de Mallorca a 1 de gener de
2018.
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 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 gener de 2018?
Palma, 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QN)
RGE núm. 100/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1 de
gener de 2018.
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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QO)
RGE núm. 101/18, 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 gener de 2018.
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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QP)
RGE núm. 102/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
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del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró
a 1 de gener de 2018.
D'acord amb el qu e p rev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QQ)
RGE núm. 103/18, 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 gener de 2018.
D'acord 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 d'Alcúdia a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QR)
RGE núm. 104/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el qu e p rev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QS)
RGE núm. 105/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglamen t del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QT)
RGE núm. 106/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QU)
RGE núm. 107/18, 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 gener de 2018.
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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QV)
RGE núm. 108/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QW)
RGE núm. 109/18, 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 gener de 2018.
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 Binissalem a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QX)
RGE núm. 110/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Búger a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QY)
RGE núm. 111/18, 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 gener de 2018.
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 Bunyola a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

QZ)
RGE núm. 112/18, 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 gener de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RA)
RGE núm. 14723/17, 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 gener de 2018.
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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RB)
RGE núm. 114 /1 8, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campos a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RC)
RGE núm. 115/1 8 , 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 gener de 2018.
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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de gener de 2018?
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Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RD)
RGE núm. 116 /1 8 , 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament d e les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ciutadella de Men orca a 1 de gener de
2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RE)
RGE núm. 117/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que prev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RF)
RGE núm. 118/18, 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 gener de 2018.
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 Costitx a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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RG)
RGE núm. 119/18, 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 gener de 2018.
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 que preveu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Deià a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RH)
RGE núm. 120/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RK)
RGE núm. 123/18, 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 gener de 2018.
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 d'Es Migjorn Gran a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RI)
RGE núm. 121/18, 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 gener de 2018.
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.

RL)
RGE núm. 124/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca
a 1 de gener de 2018.
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 d'Escorca a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RJ)
RGE núm. 1 2 2 /18, 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 gener de 2018.

RM)
RGE núm. 125/18, 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 gener de 2018.
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 d'Esporles a 1 de gener de 2018?
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Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RN)
RGE núm. 126/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RO)
RGE núm. 127/18, 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 gener de 2018.
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 Felanitx a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RP)
RGE núm. 128/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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RQ)
RGE núm. 129/18, 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 gener de 2018.
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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RR)
RGE núm. 130/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RS)
RGE núm. 131/18, 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 gener de 2018.
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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RT)
RGE núm. 132/18, 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 gener de 2018.

7018

BOPIB núm. 127 - 18 de gener de 2018

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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'A ju n tament de Lloret de Vistalegre a 1 de gener de
2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RU)
RGE núm. 133/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari S ocialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta
a 1 de gener de 2018.
D'acord amb el qu e p rev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RX)
RGE núm. 1 36 /1 8, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RV)
RGE núm. 134/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RY)
RGE núm. 137/1 8 , 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 gener de 2018.
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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RW)
RGE núm. 135/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el qu e p rev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RZ)
RGE núm. 138/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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SA)
RGE núm. 139/18, 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 gener de 2018.
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.
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D'acord amb el que preveu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlamen t de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de gener de 2018?
SE)
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SB)
RGE núm. 140/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 143/18, 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 gener de 2018.
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 Palma 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de gener de 2018?
SF)
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SC)
RGE núm. 141/18, 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 gener de 2018.
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.

RGE núm. 144/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra
a 1 de gener de 2018.
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 Petra a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SD)
RGE núm. 1 4 2 /18, 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 gener de 2018.

SG)
RGE núm. 145/18, 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 gener de 2018.
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 Pollença a 1 de gener de 2018?
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Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SH)
RGE núm. 146/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

SK)
RGE núm. 149/18, 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
Antoni de Portmany a 1 de gener de 2018.
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 Antoni de Portmany a 1 de gener de
2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SI)
RGE núm. 147/18, 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 gener de 2018.
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 Puigpunyent a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SJ)
RGE núm. 148/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SL)
RGE núm. 150/18, 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 gener de 2018.
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 Joan a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SM)
RGE núm. 151/18, 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 gener de 2018.
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 Joan de Labritja a 1 de gener de
2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SN)
RGE núm. 152/18, 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 gener de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de gener de
2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SO)
RGE núm. 153/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari S ocialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar a 1 de gener de 2018.
D'acord amb el qu e p rev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

7021

SR)
RGE núm. 1 56 /1 8, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eu lària des Riu a 1 de gener de
2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de gener
de 2018?
SS)
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SP)
RGE núm. 154/18, 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 gener de 2018.
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 el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SQ)
RGE núm. 155/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eugènia a 1 de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 157/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el q u e prev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
ST)
RGE núm. 158/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 San ta Maria del Camí a 1 de gener de
2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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SU)
RGE núm. 159/18, 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 gener de 2018.
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 que preveu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SV)
RGE núm. 160/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

SY)
RGE núm. 163/18, 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 gener de 2018.
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 Sineu a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Selva a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SW)
RGE núm. 161/18, 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 gener de 2018.
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.

SZ)
RGE núm. 164/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialis ta, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller
a 1 de gener de 2018.
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 Sóller a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

SX)
RGE núm. 1 6 2 /18, 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 gener de 2018.

TA)
RGE núm. 165/18, 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 gener de 2018.
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 Son Servera a 1 de gener de 2018?
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Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

TB)
RGE núm. 166/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

TC)
RGE núm. 167/18, 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 gener de 2018.
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 Vilafran ca d e Bonany a 1 de gener de
2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

TD)
RGE núm. 168/18, 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 gener de 2018.
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.
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TE)
RGE núm. 169/18, 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 gener de 2018.
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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

TF)
RGE núm. 170/18, 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 gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de 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 gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

TG)
RGE núm. 171/18, 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 gener de 2018.
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 el Consell Insular de Menorca a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 de gener de 2018?
Palma, a 3 de gener de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

TH)
RGE núm. 206/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte "Salut
Respon".
D'acord amb el que prev eu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En relació amb el projecte "Salut Respon", pot informar
dels resultats i de la relació de treballadors necessaris per durlo a terme especificant els professionals sanitaris?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TI)
RGE núm. 207/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola de pacients.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data està previst l'inici de l'Escola de p acients?
Indicau-ne les dates per àrees de salut.
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
TJ)
RGE núm. 208/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients que
es peren actualment més de 180 dies per a intervenció
quirúrgica i més de 60 dies per a consultes externes.
D'acord amb el que p rev 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.
Quants pacients esperen actualment més de 180 dies per a
intervenció quirúrgica i més de 60 dies per a co n sultes
externes? Indicau-ho per àrees de salut.
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TK)
RGE núm. 209/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret de garantia
de demora.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es presentarà el Decret de garantia de d emora
anunciat per a 2018?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TL)
RGE núm. 210/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
realitzades dins el programa d'atenció a la cronicitat.
D'acord 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.
Quines actuacions s'han realitzat dins el Programa d'atenció
a la cronicitat? Especificau aquelles realitzades dins l'Ibsalut,
les realitzades amb altres institucions públiques i les realitzades
amb entitats privades.
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TM)
RGE núm. 211/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la
Plataforma d'Oci Nocturn de qualitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes vegades s'ha reunit la Plataforma d'Oci Nocturn (de
qualitat) durant aquesta legislatura?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TN)
RGE núm. 212/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
d'associacions de joves i/o la Delegació del Govern a les
reunions de la Plataforma d'Oci Nocturn de qualitat.
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.
A quan tes reunions de la Plataforma d'Oci Nocturn (de
qualitat) han assistit associacions de joves i/o la Delegació del
Govern?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TO)
RGE núm. 213/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ordenances
municipals unificades en relació amb l'Oci Nocturn de
qualitat.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines ordenances municipals s'han unificat per tal de fer
més efectiva la prevenció de problemàtiques al voltant de l'Oci
Nocturn?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TP)
RGE núm. 214/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes comuns
realitzats dins el marc de la Plataforma d'Oci Nocturn (de
qualitat).
D'acord amb el qu e p rev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes comuns s'han realitzat dins el marc de la
Plataforma d'Oci Nocturn (de qualitat)?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TQ)
RGE núm. 215/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes de lluita
contra l'oferta il·legal que s'han realitzat dins el marc de la
Plataforma d'Oci Nocturn (de qualitat).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines propostes de lluita contra l'oferta il·legal s'han
realitzat dins el marc de la Plataforma d'Oci Nocturn (de
qualitat)?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TR)
RGE núm. 216/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
realitzades en el Pla de comunicació dins el marc de la
Plataforma d'Oci Nocturn (de qualitat).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines actuacions s'han realitzat en el Pla de comunicació
dins el marc de la Plataforma d'Oci Nocturn (de qualitat)?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TS)
RGE núm. 217/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a data d'incorporació
de la coordinadora de càncer.
D'acord amb el q ue preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data s'incorporà la coordinadora de càncer?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TT)
RGE núm. 218/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions que
s'han realitzat per reforçar la prevenció primària del
càncer.
D'acord amb el que prev euen 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.
Quines actuacions s'han realitzat per reforçar la prevenció
primària del càncer?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TU)
RGE núm. 219/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a difusió a la població
del Codi Europeu contra el càncer.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions s'han realitzat p er a la difusió a la
població del Codi Europeu contra el càncer?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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TV)
RGE núm. 220/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis o
col·laboracions sanitàries i sociosanitàries amb entitats
privades que han deixat de prestar-se.
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.
Quins convenis o quines col·laboracions sanitàries i
sociosanitàries amb entitats privades han deixat de prestar-se,
fins ara, durant aquesta legislatura? Quines deixaran de prestarse fins al final d'aquesta legislatura?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TW)
RGE núm. 221/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçats
temporals que existeixen anualment a les Illes Balears.
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.
Quants desplaçats temporals existeixen anualment a les Illes
Balears? Se sol·liciten les dades diferenciant els de curta
durada i els de llarga durada, per àrees sanitàries i comunitat
autònoma de procedència.
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TX)
RGE núm. 222/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a des plaçats
temporals que existeixen a les Illes Balears (1).
D'acord 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.
Els desplaçats temporals a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, són donats de baixa a la seva comunitat autònoma
d'origen?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TY)
RGE núm. 223/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçats
temporals que existeixen a les Illes Balears (2).

D'acord amb el que preveu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El metge i el DUE d 'Atenció Primària a qui se li assignen
desplaçats temporals reb en la prestació econòmica
corresponent?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

TZ)
RGE núm. 224/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a des plaçats
temporals que existeixen a les Illes Balears (3).
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.
Rep la CAIB alguna prestació econòmica per l'atenció dels
desplaçats temporals?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UA)
RGE núm. 225/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a des plaçats
temporals que existeixen a les Illes Balears (4).
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.
Quina càrrega de treball suposa per als metges de família i
els DUE l'assignació dels desplaçats temporals?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UB)
RGE núm. 226/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Central de
coordinació del 061 (1).
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.
On està ubicada la Central de coordinació del 061? Indicaune l'indret exacte que ocupa dins l'edifici on es troba ubicada.
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Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UC)
RGE núm. 227/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Central de
coordinació del 061 (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La ubicació actual de la Central de coordinació del 061 és
la definitiva?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UD)
RGE núm. 228/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla director de
l'Hospital de Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat d'execució es trob a el Pla director de
l'Hospital de Manacor?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UE)
RGE núm. 229/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió en el PAC
de S'Escorxador.
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D'acord amb el que preveu en els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlamen t de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina s ituació es troba l'habilitació de places de
pàrquing gratuïtes a l'Hospital Universitari Son Espases?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UG)
RGE núm. 231/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a places de pàrquing
a l'HUSE (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes places d'aparcament gratuïtes es preveu habilitar a
l''Hospital Universitari Son Espases?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UH)
RGE núm. 232/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a places de pàrquing
a l'HUSE (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglament del Parlament d e les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es preveu que es pugui utilitzar l'aparcament gratuït
a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

D'acord 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.

UI)

En quina situació es troba la inversió en el PAC de
S'Escorxador?

RGE núm. 233/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a demolició de l'edifici
de l'antic Hospital Son Dureta.

Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UF)
RGE núm. 230/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a places de pàrquing
a l'HUSE (1).

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.
Quan s'iniciarà la demolició de l'edifici de l'antic Hospital
Son Dureta?
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Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UJ)
RGE núm. 234/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
centre de salut/PAC a l'àmbit de Sa Taulera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està previst en el Pla d'infraestructures sociosanitàries la
construcció d'un centre de salut/PAC en l'àmbit de Sa Taulera?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UM)
RGE núm. 237/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació de marcapassos a l'Hospital Can Misses.
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.
Per quin motiu no s'implanten marcapassos a l'Hospital Can
Misses des del passat mes de març de 2017?
Palma, a 4 de gener de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

UN)
RGE núm. 248/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ,
relativa a ajudes per a la rehabilitació d'habitatges.

UK)
RGE núm. 235/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a places de pàrquing
a l'HUSE (1).

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

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

S'han convocat durant aquesta legislatura ajudes per a la
rehabilitació d'habitatges?

En quina situació es troba la tramitació de les lleis de salut
laboral i de salut pública que havia d'elaborar el Govern?
Palma, a 2 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UL)
RGE núm. 236/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació de personal sanitari necessari per a la
implantació de marcapassos a l'Hospital Can Misses.
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 té previst la Conselleria de Salut contractar el
personal sanitari necessari per implantar marcapassos a
pacients de Can Misses?
Palma, a 4 de gener de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 8 de gener de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

UO)
RGE núm. 315/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a causa de l'avaria del
sistema de gestió H-CIS.
D'acord amb el qu e p rev euen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la causa de l'avaria del sistema de gestió HCIS que ha provocat anul·lacions de consultes?
Palma, a 12 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

UP)
RGE núm. 316/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de pacients
que s'han vist afectats per l'avaria del sistema de gestió HCIS.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 d el
Reglamen t del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat el nombre de pacients (per illes i serveis
afectats) que s'han vist afectats per l'avaria del sistema de gestió
H-CIS que ha provocat anul·lacions de consultes?
Palma, a 12 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de gener de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 16 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 17254/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regla de despesa d'entitats locals sanejades i
comunitats autònomes (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglamen t d el Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de lleisegüent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Quan encara no estan
presentats els Pressuposts Generals de l'Estat per 2018, és
necessari que es flexibilitzi la regla de despesa perquè els
ajuntaments i les comunitats autònomes puguin utilitzar els
superàvits acumulats i destinar els ingressos propis amb més
flexibilitat.
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generant en polítiques socials que requereixla ciutadania o en
inversions per millorar les seves infraestructures públiques.
De fet, la realitat ens està demostrant situacions absurdes i
injustes en relació amb aquells ens locals que han sanejat els
seus comptes, però es veuen obligats a aplicar una mesura amb
una exigèn cia que, en aquests moment, podem considerar
exagerada.
Davant d’aquesta situació, tanta la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP) com la FELIB s’han mobilitzat
per aconseguir una modificació de la regla de despesa que els
permeti disposar dels recursos que ara mateixno poden invertir
o que, en tot cas, només ho poden fer en casos molt concrets.
Igualment, l’aplicació estricta de la regla de despesa també
afecta les comunitats autònomes i, en el cas de les Illes Balears,
impedeix que es pugui invertir la totalitat de la millora dels
ingressos que estam experimentant gràcies a la millora del cicle
econòmic.
D’aquesta manera, als Pressuposts de la CAIB per a 2018
no es van poder traslladar la totalitat dels ingressos generats per
la nostra comunitat autò noma i, com a conseqüència de
l’aplicació de la regla de la despesa, uns 206 milions d’euros es
van haver de destinar a reduir l’endeutament en llo c d e a
d’altres prioritats per a la ciutadania, malgrat el compliment
amb el límits de dèficit i deute.
L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha
determinat que la regla de despesa s’hauria de reformular per
homologar el seu funcionament a nivell europeu i superar les
dificultats que genera a les administracions, que veuen
restringida la seva capacitat inversora o, simplement, es veuen
incapaces de poder complir amb les seves limitacions.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista pres en ta la
següent
Proposició no de llei

L’entrada en vigor de la Llei d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, aprovada pel Govern de l’Estat l’any
2012, ha suposat que els ens locals hagin acumulat un total de
19.700 milions d’euros com a conseqüència de l’aplicació
estricta de la regla de despesa que preveu aquesta legislació.
Només l’any 2016 aquesta xifra fou de 7.000 milions d’euros,
un 0,64% del PIB de tot l’Estat.
Altrament, els objectius de deute fixats per l’Estat per als
anys 2018, 2019 i 2020, que són del 2,7%, 2,6% i 2,5%,
res p ectivament, s’estan complint de manera anticipada.
D’aquesta manera, és evident que el Govern de l’Estat es
recolza en els superàvits dels ajuntaments per rebaixar el seu
propi dèficit.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la Llei d’estabilitat pressupostària per eliminar
l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades
perquè puguin utilitzar els superàvits acumulats i a revisar les
restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per
part de les entitats locals que presenten els comptes públics
sanejats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reformular la regla de despesa en relació a les comunitats
autònomes perquè s’apliqui de manera progressiva i es
flexibilitzin les restriccions sobre el destí dels ingressos
generats per cada autonomia.
Palma, a 21 de desembre de 2017
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

En el cas de les Illes Balears, la Federació d’Ens Locals de
les Illes Balears (FELIB) ha quantificat aquesta xifra en prop
de 500 milions d’euros el superàvit que ja acumulen els
ajuntaments de la nostra comunitat autònoma fins el novembre
de 2017.
B)
L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals
comporta qu e no puguin reinvertir els superàvits que estan

RGE núm. 247/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs dels recursos humans de les Unitats de
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conductes addictives per tal d'integrar-los en el Servei de
Salut de les Illes Balears (urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment d'urgència.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir directament, o co m a cessió, el personal
sanitari de les UCA que actualment presten aquesta assistència
pública fora de l'IBSALUT, d e forma voluntària i amb les
mateixes condicio n s laborals de la institució on presten el
servei actualment.

Motivació del procediment d'urgència: Atès que el Govern de
les Illes Balears anuncià que al llarg de 2018 l'assistència a les
conductes addictives fora del Servei de Salut, seria assumida
per l'IBSALUT, es fa necessari i urgent clarificar la integració
del personal que presta aquests serveis a fi que la nova situació
laboral no resti cap dret laboral.
A Balears existeix actualment una xarxa de Salut Mental i
una altra de tractament per a pacients amb addiccions que són
els CAD o Centres d'Atenció de Drogodependències,
actualment denominats Unitats de Conductes Add ictives
(UCA). Aquestes depenen de la Gerència d'Atenció Primària
del Servei de Salut de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
(IMAS) dependent del Consell de Mallorca i la UCA d e
Menorca que depenen dels consells insulars respectius.
Intervenen també en aquesta prestació diferents fundacions
privad es sense ànim de lucre, que no són objecte d'aquesta
PNL.
La tendència actual de les administracions sanitàries, entre
altres raons, per l'evidència de l'increment de pacients amb abús
de substàncies i comorbilitat psiq u iàtrica, obliga a
replantejar-se l'existència d'aquestes dues xarxes, fet que, per
si mateix, suposa una dificultat assistencial en el tractament de
pacients amb conductes addictives i patologia dual.
La Conselleria de Salut va anunciar que al llarg d'aquest any
2018 l'assistència a les conductes addictives fora del Servei de
Salut, seria assumid a p er l'IBSALUT, com han fet ja altres
comunitats autònomes, però a diferència d'aquestes, la
integració del personal no es planteja fer, fins ara, en igualtat
de condicions respecte de la resta de professionals de Salut
Mental com també han fet altres comunitats autònomes, sinó
amb una pèrdua de drets laborals dels que, fins ara, han dut a
terme aquesta assistència acumulant experiència d'unaprestació
molt específica.
Assumir els CAD o UCA , q u e encara no estan a
l'IBSALUT, ha d'implicar, d'alguna forma, l'assumpció del
personal sanitari, sobretot metges, encara que n o siguin
especialistes en psiquiatria, i psicòlegs, en concordança amb el
model comunitari d'atenció a pacients amb trastorns addictius,
on s'engloben no només metges psiquiatres, sinó també altres
professionals de la salut especialistes en addiccions, com ara
metges i psicòlegs clínics, també DUE, i, a més, sense perdre
cap dret laboral, en la línia iniciada en el protocol de
col·laboració entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i el Consell de Mallorca per al traspàs de centres i s erveis
d'Atenció a la Drogodependència a la comunitat autònoma, de
maig de 2011.
Per tots aquests mo tius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Palma, 8 de gener de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

C)
RGE núm. 3 18/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a s uport i defensa de la presó permanent revisable.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears , el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, p er la qual es
modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal, que va entrar en vigo r l'1 de juliol de 2015, va
introduir en la nostra legislació la presó permanent revisable.
Es tracta d'un instrument que existeix en molts països del
nostre entorn, en governs de tot tipus d’ideologia política; és
una institució coherent, que s'incorpora bé al nostre model de
garanties i té perfecte encaix penal.
La presó permanent rev isable, ho assenyala clarament
l'Exposició de Motius d'aquesta llei, no renuncia a la reinserció
del condemnat, atès que una vegada complerta una part mínima
de la condemna, "un Tribunal haurà de valorar novament les
circumstàncies del condemnat i del delicte comès i podrà
revisar la seva situació personal".
La previsió d'aquesta revisió judicial periòdica de la
situació personal del condemnat, idònia per poder verificar en
cada cas el necessari pronòstic favorable de reinserció social,
diu l'Exposició de Motius, "allunya tot dubte d'inhumanitat
d'aquesta pen a, en garantir un horitzó de llibertat per al
condemnat". Una vegada complert el temps mínim de la pena,
"si el Tribunal considera que n o concorren els requisits
necessaris perquè el condemnat pugui recuperar la llibertat, es
fixarà un termini per dur a terme una nova revisió de la seva
situació; i si, per contra, el Tribunal valora qu e co mpleix els
requisits necessaris per quedar en llibertat, s'establirà un termini
de llibertat condicio nal en el qual s'imposaran condicions i
mesures de control orientades tant a garantir la seguretat de la
societat, com a assistir el condemnat en aquesta fase final de la
seva reinserció social".
Afegeix l'Exposició de Motius que "la pena de presó
permanent revisable no constitueix, per això, una sort de «pena
definitiva» en la qual l'Estat es desentén del condemnat. Al
contrari, es tracta d'una institució q u e compatibilitza
l'existència d'una resposta penal ajustada a la gravetat d e la
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culpabilitat, amb la finalitat de reeducació a la qual ha de ser
orientada l'execució de les penes de presó".
Igualment assenyala que "es tracta, en realitat, d'un model
estès en el Dret comparat europeu que el Tribunal Europeu de
Drets Humans ha considerat ajustat a la Convenció Europea de
Drets Humans, doncs ha declarat que quan la llei nacional
ofereix la possibilitat de revisió de la condemna de durada
indeterminada amb vista a la seva commutació, remissió,
terminació o llibertat condicional del condemnat, això és
suficien t per donar satisfacció a l'article 3 del Conveni
(SSTEDH 12-2-2008, cas Kafkaris vs. Xipre; 3-11-2009, cas
Meixner vs. Alemanya; 13-11-2014, cas Affaire Bodein vs.
França; 3-2-2015, cas Hutchinson vs. Regne Unit)".
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de gener de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 16 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

Malgrat tot això, diversos grups parlamentaris van presentar
recurs d'incons titucio nalitat, recurs que el Tribunal
Constitucional va admetre a tràmit el juliol de 2015. L'admissió
a tràmit no suposa cap pronunciament sobre el fons de
l'assumpte, sibé alguns pretenen la derogació d'aquesta mesura
sense esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional.
Així, el 4 d 'o ctubre de 2016 el Ple del Congrés dels
Dip u tats va debatre i va aprovar per majoria dels Grups
Parlamentaris Bas c (EA J-PNB), Socialista, Esquerra
Republicana, Confederal d'Units Podem-En Co mú Podem-En
Marea, Mixt i l'abstenció de Ciutadans, i solament amb el vot
en contra del Grup Parlamentari Popular, la Proposició no de
llei per a la derogació de la pena de presó permanent revisable.
I més recentment, el passat 10 de n ovembre, ha estat
admesa a tràmit una proposició de llei de modificació de la LO
10/1995 del Codi Penal, que pretén derogar la presó permanent
revisable, i que va comptar amb l'únic vot en contra del Grup
Popular.
Després d'aquests fets i actuacions, són multitud els
ciutadans que han manifestat el seu suport a la pena de presó
permanent revisable com a mitjà per garantir la seguretat, els
drets i les llibertats de tots els espanyols.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei

RGE núm. 17239/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a recuperar les
connexions aèries perdudes amb la desaparició de Niki,
davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears , el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Turisme.
La companyia austríaca de vols low cost Niki, propietat
d’Air Berlin (declarada insolvent el mes d’agost), va anunciar
el passat 13 de desembre que deixava d’operar a partir de dia
14 del mateix mes.
Aquesta companyia aèria va fer fins a cinc-centes
connexions setmanals amb diferents ciutats d’Alemanya, Suïssa
i Àustria el passat estiu i per aquest Nadal tenia previst cobrir
fins a cent cinquanta connexions setmanals, segons han
confirmat diversos mitjans de comunicació de les Illes Balears.
A més a més, la seva flota de vint-i-un avions realitzava fins a
vint co n nexions diàries entre Mallorca i Alemanya i ENTRE
Mallorca i Àustria.
La desaparició d’aquesta empresa suposa un problema per
a molts propietaris d’habitatges d e vacances i de petits
agroturismes, ja que els seus clients solen ser usuaris de
companyies aèries d’aquest perfil i a hores d’ara ja han patit
moltes cancel·lacion s de reserves per la impossibilitat de
trobar un vol alternatiu.

El Parlament de les Illes Balears:
Primer. Man ifesta el seu suport a la figura de la presó
permanent revisable incorporada a l'ord enament jurídic
espanyol per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la
qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre,
del Codi Penal.
Segon. Insta els diferents grup s p arlamentaris amb
representació al Congrés dels Diputats que reconsiderin la seva
postura sobre la derogació de la presó permanent revisable.
Tercer. Acorda donar trasllat d'aquests acords al Ministre de
Justícia i als grups polítics del Congrés i Senat.
Palma, 11 de gener de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Així mateix, el tancament d’aquesta empresa provoca un
augment de l’aïllamen t que pateixen aquestes illes amb
l’exterior durant la temporada baixa i, a més a més, comportarà
una pujada de les tarifes aèries i d ificultarà la
desestacionalització del turisme balear més enllà de l’estiu.
Per tot això, 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 prendre les accions oportunes per recuperar les
connexions aèries perdudes entre Balears i Europa després de
la desaparició de la companyia Niki.
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Palma, a 20 de desembre de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

l'estructura de la població, al procés d'envelliment, les
pensions i l'atur.
2. Riscos d’augment de la vulnerabilitat social, estudiant el
mercat laboral, la dependència, la pobresa, els mecanismes
de reinserció laboral i els costos de la insularitat.
3. Prestacions més importants en l’actualitat. Grau de
cobertura i eficàcia.
4. Renda Social Garantida, avantatges i limitacions. Una
primera avaluació.
5. La Renda Bàsica Universal i Incondicional a les Balears,
amb un estudi detallat de la p roposta de la Xarxa Renda
Bàsica adaptada a les illes, incloent costos i implementació.
6. Efectes negatius del dèficit fiscal p er la financiació de
l'estat de benestar a les Illes.

B)
RGE núm. 17255/17, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt, relativa a renda bàsica universal, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta p er les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.
El Grup Renda Bàsica de les Illes Balears i la Comissió
d’Afers Socials del Parlament de les Illes Balears han vengut
co l·lab o rant durant tot l’any 2017. Fruit d’aquesta
col·laboració vàrem org anitzar el passat mes de març una
jornada sobre la Renda Bàsica. Una de les conclusions
d’aquestes jornades, va ser la necessitat de seguir estudiant
aquest tema.

Per tot l'exposat, el grups parlamentaris sotasignants
presentan la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Econòmic
i Social a realitzar l’estudi, sobre la realitat p resent i la
d in àmica de reproducció de la pobresa a les nostres illes, el
impactes que tindria sobre la mateixa l’aplicació d’una Renda
Bàsica Universal i les condicions d’aplicabilitat d’una prestació
com aquesta.
Palma, a 21 de desembre de 2017
El diputat
Jaume Garau i Salas
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Margarita Prohens i Rigo
Alberto Jarabo i Vicente
David Abril i Hervás
Nel Martí i Llufriu
Jaume Font i Barceló
Sílvia Tur i Ribas

Després d’aquelles jornades els dos grups, junt amb la
xarxa EAPN de lluita contra la pobresa, proposen al Parlament
de les Illes Balears que es faci un estudi, el més sintètic i
integral possible, sobre la realitat presen t i la dinàmica de
reproducció de la pobresa a les nostres Illes, i explorar el que
suposaria l’aplicació d'una Renda Bàsica Universal i
Incondicional (RBUI) a les nostres Illes.
Aquesta proposta ha guanyat actualitat i ja està a debat a
alguns estats europeus i de la resta del món. Des de la societat
civil de les Illes ja s’ha treballat i debatut el tema, amb
múltiples jornades de debat i ponències en diferents àmbits
socials i universitaris, promogudes, en tre altres, per les
diferents entitats que avui conformen el Grup Renda Bàsica de
les Illes Balears.
La RBUI és una proposta que pot combatre eficaçment la
pobresa i ser un important factor de dinamització econòmica,
afavorint el creixemen t del conjunt de la demanda. La RBUI
simplificaria l’actual sistema de prestacions no contributives,
ajuts i subsidis, eliminaria les buro cràcies de tramitació i de
control de les ajudes condicionades.
Un estudi rig o rós i científic del tema de la RBUI ens
donaria una visió més ampla tant de les causes de la pobresa
com de les possibles solucions, si realmen t la societat està
interessada en combatre-la i no sols en amagar els seus efectes
més escandalosos.
L’estudi que s’ha de realitzar contemplaria, entre d’altres,
els següents aspectes del tema:
1. Model actual de creixement, pèrdua creixent de nivell de
benestar de determinats col·lectius, amb especial atenció a

C)
RGE núm. 198/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a l'ús d'un quiròfan per a cirurg ies urgents a l'Hospital
Mateu Orfila, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamen tari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
L'Hospital Mateu Orfila compta amb cinc quiròfans
plenament operatius i, en breu, n'està previst l'increment d'un
més, i serien sis, a més d'un altre quiròfan per a endoscòpies i
cirurgia ambulatòria. No obstant això el que no està previst, de
moment, és dotar l'hospital amb un q uiròfan reservat
únicament per a urgències i que resulta imprescindible per
poder ass u mir regularment la realització de totes les
intervencions programades sense ajornaments ni dilacions, tal
com correspon a un hospital de referència insular en el qual una
manca d'aquest tipus resulta injustificable.
La inexistència d'un quiròfan destinat únicament a cirurgies
urgents o d'alta prioritat impedeix que sovint els pacients que
han de ser operats rebin una assistència òptima a causa de les
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operacions que s'ajornen o es demoren. Fins ara la necessitat
d'operar un pacient urgentment en torn de matí està obligant en
certes o casions a cancel·lar i posposar intervencions
programades amb els consegüents efectes de demorar les
operacions previstes en les llistes d'espera.
En altres ocasions els pacients que havien de ser operats
d'urgència han hagut d'esperar a ser intervinguts diverses hores
perquè no hi havia quiròfans disponibles o ha de retardar-se
l'operació d'urgència del matí fins a la tard a, quan queden
quiròfans lliures.
Bastants malalts han hagut de patir la cancel·lació d'una
intervenció quirúrgica sent ja a les portes del quiròfan a causa
de la no-existència d'un quiròfan destinat únicament a atendre
les urgències, i s'ha hagut de prioritzar una urgència ajornant
una intervenció programada.
Per tant, ten ir un quiròfan per a urgències contribuiria a
optimitzar les llistes d'espera en no haver de cancel·lar
operacio n s programades davant l'eventualitat d'haver de
prioritzar urgències, tal com succeeix ara.
Comptar amb un quiròfan exclusiu per a cirurgia urgent és
una neces s itat essencial tant per poder desenvolupar amb
normalitat les cirurgies programades com per atendre
degudament les intervencions urgents a l'HospitalMateu Orfila.
Comptar amb u n quiròfan per a cirurgies urgents és
materialment factible i no implica increments de personal des
d el moment en què ja està previst obrir pròximamen t u n
quiròfan nou, que haurà d'estar adequadament dotat.
Per aquestes raons Ciutadans - Partit de la Ciutadania, com
a integrant del Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament balear insta el Govern balear a estudiar, sobre
la base de criteris tècnics i una vegada escoltats els
professionals sanitaris, l'habilitació, a l'Hospital Mateu Orfila,
d'un quiròfan exclusivament destinat a aten d re les cirurgies
urgents, per tal de millo rar el servei d'atenció als pacients i
evitar cancel·lacions i retards en les operacions programades.
Palma, 3 de gener de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

D)
RGE núm. 263/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures que ha d'adoptar el Govern d'Espanya
per garantir les condicions bàsiques d'accessibilitat, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
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L’accessibilitat universal és la condició que han de complir
els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els
objectes, instruments, eines idispositius per ser comprensibles,
utilitzables i practicables per totes les persones en condicions
de seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural
possible. L’accessibilitat pressuposa l'estratègia de disseny
universal o disseny per a totes les persones i s’entén sense
prejudici dels ajustos que raonablement s’hagin d’adoptar.
La Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb
discapacitat reconeix la importància que per a aquest col·lectiu
té la seva autonomia i independèn cia individual, inclosa la
llibertat de prendre les seves pròpies decisions. També
assenyala la importància de l’accessibilitat a l’entorn físic,
social, econòmic i cultural, a la salut, l’educació, la informació
i les comunicacions per tal que les persones amb discapacitat
puguin g au d ir plenament de tots els drets i les llibertats
fonamentals.
Aquesta Convenció ha esdevin g u t el primer instrument
ampli dels drets humans del segle XXI amb caràcter vinculant
per a tots els estats que l’han ratificada.
L’article 14 de la Constitució Espanyola consagra el
principi d’igualtat davant la llei, sense que pugui prevaler cap
tipus de discriminació. L’article 9.2, per la s ev a banda,
estableix que correspon als poders públics promoure les
condicions per tal que la llibertat i la igualtat de les persones
siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin
o en dificultin la plenitud , i facilitar la participació de tota la
ciutadania en la vida política, eco nò mica, cultural i social. A
més, l’article 10 de la Constitució disposa que la dignitat de la
pers o n a és, entre d’altres, fonament de l’ordre polític i de la
pau social. En conseqüència, l’article 49 del text constitucional
ordena als poders públics que prestin a les persones amb
discapacitat l’atenció especialitzada que requereixin i que les
emparin especialment perquè puguin gaudir dels seus drets.
La disposició addicional tercera del Real Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusió social, regula els supòsits i terminis màxims
d’exigibilitat de les condicions bàsiques d’accessibilitat i nodiscrimin ació . El termini que s’establia per als espais,
productes i serveis ja es va complir per a aquells de nova
creació. El termini aplicable als existents v a fin alitzar el 4 de
desembre de 2017. En aquesta data s’havien de complir les
condicions bàsiques d’accessib ilitat i no-discriminació en
l’accés i la utilització de:
• Espais públics urbanitzats i edificacions.
• Mitjans de transport.
• Oficines públiques, dispositius i serveis d’atenció a la
ciutadania i aquells d e participació en els assumptes
públics, inclosos els relatius a l’Administració de Justícia i
a la participació en la vida política i els process o s
electorals.
• Béns i serveis a disposició del públic.
Arribar a la data d el 4 d e desembre de 2017 amb un
acceptable grau de compliment de les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no-discriminació hauria requerit feina i esforç
pressupostari.
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El Govern d’Espanya no ha plan ificat adequadament les
actuacions necessàries ni tampoc n o h a realitzat cap esforç
econòmic. El resultat de tot això és que ni els espais públics
urbanitzats i les edificacions, ni els mitjans de transport, ni les
oficines públiques, ni els béns i serveis a disposició del públic,
no ofereixen les condicions adequades a la Convenció, malgrat
haver arribat a la data màxima fixada.
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a adoptar les següents mesures per garantir les condicions
bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació:
a) Elaborar un calendari que assenyali les actuacions que es
duran a terme en cada un dels propers mesos, a tots els àmbits,
per donar compliment a les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no-discriminació a l’accés i la utilització de tots els espais,
productes i serveis que siguin competència de l’Administració
General d e l’Es tat, abans d’un any com a màxim. El Govern
presentarà aquest calendaridavant la Comissió de les Polítiques
Integrals de la Discapacitat.
b) Dotar, en els pressuposts generals de l’Estat, una partida
destinada al finançament de les actuacions necessàries per
donar compliment als compromisos derivats que s’assenyalin
al calendari abans mencionat.
c) Crear un Fo n s Estatal d’accessibilitat universal, del
pressupost executat en obra pública i infraestructures i en la
societat de la informació, un 1% del qual es destini a
l’accessibilitat física i tecnològica de les administracions
públiques.
Palma, 8 de gener de 2018
La diputada
Conxa Obrador i Guzmán
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

E)
RGE núm. 300/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment de la dotació econòmica a les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig de 2017, aprovà per unanimitat la Llei de cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d e les Illes
Balears.
El Govern i tots el grups parlamentaris varen destacar la
importància de l’aprovació d’aquesta llei.

Una llei consensuada, aprovada per unanimitat, que en la
seva exposició de motius destaca, entre altres coses, que les
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació són
corporacions de dret públic, amb llarga trajectòria, que presten
serveis a l'empresa i d u en a terme funcions de caràcter
consultiu i de col·laboració 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.
Com també destaca la importància de les cambres de
comerç en el desenvolupament econòmic i empresarial de la
nostra co munitat 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
públicoadministratives que han contribuït a revitalitzar el teixit
econòmic, el desenvolupament empresarial i la generació
d'ocupació.
Tots els grups parlamentaris van venir d’acord que la 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 tant 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 s eva competitivitat, tal
com figura a l'exposició de motius.
Avui la situació en què es troben les tres cambres existents,
la de Mallorca, la de Menorca i la de Eivissa i Formentera es
distinta.
En el passat debat d e pressuposts el nostre grup
parlamentari va presentar dues esmenes que feien referència a
incrementar la dotació econòmica a les cambres de Menorca i
a la d’Eivissa i Formentera. Aquelles esmenes demanaven
incrementar la dotació en 70.000 euros a cada una.
Per tal d’arribar a un acord tal com ens v a d emanar la
Cambra de Comerç de Menorca vàrem accedir a la transacció
de l’esmena referent a Menorca, per tal que la quantia final en
els
pressupostos per a 2018 fos de 20.000 €.
Com es va dir en aquell moment no és que la quantia ens
semblés bé, com també sabem que per a la mateixa cambra es
insuficient, p erò era el mínim que necessitava la Cambra de
Menorca per fer front a la despesa de la seva estructura.
Al marge d’acceptar la transacció esmentada a més vàrem
retirar l’esmena referent a la Camb ra d’Eivissa i Formentera,
dient així mateixque presentaríem aquesta proposició no de llei
per tal que les Cambres de Menorca i d’Eivissa i Formentera
poguessin disposar d’un mínim de recursos per dur a terme les
activitats encomanades en la pròpia llei.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició de no de llei

Es va millorar la llei existent en aquell moment.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar en 70.000 € la dotació econòmica a les
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Cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de
Menorca i d'Eivissa i Formentera.
Palma, 11 de gener de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

F)
RGE núm. 319/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de la subvenció del túnel als residents
de la vall de Sóller, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Darrerament el túnel de Sóller ha estat notícia pel seu
res cat, que ens ha costat 17 milions d’euros a tots els
mallorquins. Però aquest fet no és el que més preocu p a els
veïnats de Sóller i Fornalutx.
Mitjançant la bonificació del preu i la subvenció del Govern
els residents a Sóller i Fornalutx han utilitzat de forma gratuïta
la infraestructura, però els darrers anys el cobrament de la
subvenció es paga amb molt de retard. Ja s’acumulen més de
vuit mesos i fins a 400€ per resident sense pagament del
Govern.
No es pot permetre que els ciutadans hagin de posar de la
seva butxaca quan, per altra banda, el Consell de Mallorca paga
a la concessionària 17 milions d’euros, per un rescat que en 5
anys no ens costaria res, i el Govern ha vist reduïdes les seves
despeses per aquest motiu.
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perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Atès que la societat balear, com la de la resta d’Espanya i
d’Europa està en un procés d’intens envelliment de la població,
per mor de moltes causes que fan que s’allargui cada vegada
més l’esperança de vida dels ciutadans i ciutadanes.
Atès que aquest procés d’envelliment ja comença a crear un
conjunt de problemes molt rellevants, com són, entre d’altres:
la manca d e recursos públics i privats per atendre totes les
persones dependents; l’augment de la despesa sanitària fins el
punt de ser ja un 50% del total de la d espesa; la disminució
relativa de les pensions; l’augment de la pobresa; l’augment de
les malalties cròniques; el creixement dels hàbits pocs
saludables, l’augment de la població estran g era major;
l’augment de la soledat i l’afebliment dels vincles familiars, els
habitatges pocs adaptats, l’escàs ús de les noves tecnologies,
tots ells problemes qu e s u p o sen reptes importants per a
l’administració pública i el conjunt de la societat.
Però també l’en velliment de les persones mostra la seva
cara positiva amb moltes situacions que suposen una gran
oportun itat perquè la societat sigui més igualitària i
cohesionada, amb la capacitat de moltes persones majors de fer
activitats per al b é comú i per al bé propi, ja sigui en la
realització de tasques comunitàries, com en les tasques
familiars. També és una oportunitat per a la div ersificació
econòmica, ja que genera nova activitat pública i privada
diferent a la de turisme i amb perspectives de creixement futur.
Aquesta dinàmica d’envelliment de la població necessita d’un
gran pacte social, entre l’administració pública i l’empresa
priv ada, entre les famílies i les entitats civils, un pacte que
estableixi uns prin cipis d’actuació col·lectiva per superar els
reptes i aprofitar les oportunitats que es presenten.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista proposa la
següent
Proposició no de llei

Per tots aquests mo tiu s , el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears crearà una comissió de
feina per elaborar les bases d’un Pla Autonòmic sobre
l’envelliment de la població de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a pagar de forma urgent les subvencions del túnel als
residents de Sóller

Aquesta comissió estarà formada per un membre de cada un
dels grups polítics del parlament i per aquells experts que els
grups decideixin.

Palma, 10 de gener de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

G)
RGE núm. 321/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a bases per a un pla autonòmic de les Illes Balears
sobre l'envelliment de la població, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

La seva feina començarà el mes de febrer de 2018 i haurà
d’estar acabada el mes de febrer de 2019.
Palma, 11 de gener de 2018
El diputat
Jaume Garau i Salas
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas
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H)
RGE núm. 334/18, del Grup Parlamentari S ocialista,
relativa a retorn dels 67 milions d'euros al finançament de
la CAIB, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
pressuposts.

finançament per a 2018 respecte de les quantitats que el mateix
Ministeri d’Hisenda i Funció Pú blica havia compromès el
passat mes de juliol i que s’han incorporat als nous pressuposts
autonòmics de 2018 i en demana la retroacció de la mesura de
manera immediata.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Mariano
Rajoy a complir amb l’article 134.3 de la Co nstitució i a
presentar un avantprojecte de pressuposts generals de l’Estat
per poder debatre’ls i negociar-los i, si escau, aprovar-los.

El Ministeri d’Hisenda i Fu nció Pública ha comunicat els
nous imports de les entregues a compte dels recursos del
sistema de finançament autonòmic de l’exercici 2018, els quals
suposen per a les Illes Balears una reducció de 67,3 milions
respecte dels imports comunicats per ell mateix el passat mes
de juliol, i justifica les variacions en l’actual situació de
pròrroga dels Pressuposts Generals de l’Estat de 2017 i mentre
no sigui possible aprovar uns nous pressuposts per a 2018.

Palma, 15 de gener de 2018
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

El min isteri, en canvi, manté la previsió de 778 milions
corresponent a la liquidació del pressupost de 2016. D’aquesta
manera, la previsió de recursos del sistema de finançament a
rebre per part de les Illes Balears el 2018 passa a ser de 2.490
milions, una reducció del 2,6% res p ecte de la xifra de 2.558
milions comunicada el juliol de l’any passat i considerada a la
Llei de pressuposts de la comun itat autònoma de les Illes
Balears ja aprovada.
El Parlament de les Illes Balears considera injusta la decisió
presa pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública perquè suposa
un càstig per a la ciutadania de les Illes Balears i suposa un
xantatge del Govern de l’Estat a les comunitats autònomes i als
partits de l’oposició, malgrat el cost social que implica, donat
que perjudica la prestació de serveis públics fonamentals a la
societat.

A)
RGE núm. 17673/17, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la cons ellera
d'His enda i Administracions Públiques, sobre el
compliment de la senda d'estabilitat pressupostària per a
l'any 2017.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de gener de 2018, conformement amb l'article 183.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera d 'Hisenda i
Administracions Públiques, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal de retre compte del compliment de la senda
d'estabilitat pressupostària per a l'any 2017.
Palma, a 16 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Volem recordar el fet que el Min is teri no ha presentat el
nou model de finançament per a les comunitats autonòmiques,
a pesar que era un co mpromís del Govern de l’Estat i que
tampoc no ha presentat un avantprojecte de Pressuposts de
l’Estat per a 2018, a pesar que estava obligat per l’article 134.3
de la Constitució.

Ordre de Publicació
B)

A més a més, cal recordar que els ingressos que recapta
l’Estat n o d epenen de l’aprovació o no de la Llei de
pressuposts, atès que, si no varia la pressió fiscal, l’Estat tindrà
els mateixos ingressos amb pressuposts o sense. Aquest fet,
juntament amb el fet qu e es p o t considerar el model de
finançament de les comunitats autònomes com una despesa ja
compromesa (des d e 2009, any del model de finançament
vigen t) fan que l’única explicació per a la retallada sigui el
xantatge que abans hem comentat.
Per tot això , el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la
retallada de 67,3 milions d’euros aplicada pel Govern de l’Estat
a la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’aportació del

RGE núm. 279/18, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut, sobre la situació de saturació que
pateixen les urgències dels hospitals S on Espases i Son
Llàtzer.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de gener de 2018, conformement amb l'article 183.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
s olAlicita la compareixença urgent de la consellera de Salut,
davant la Comissió de Salut, sobre la situació de saturació que
pateixen els serveis d'urgències dels hospitals Son Espases i
Son Llàtzer i les actuacions que pensa dur a terme la conselleria
per pal·liar aquesta situació.
Palma, a 16 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Palma, a 16 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
RGE núm. 3 2 6 /18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la consellera de Salut,
sobre els incompliments en matèria de contractació que ha
detectat la Sindicatura de Comptes a l'exercici 2015.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de gener de 2018, conformement amb l'article 46.2 d el
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut recapti la compareixença de
la consellera de Salut, per tal d'explicar el motiu dels
incompliments en matèria de contractació qu e ha detectat la
Sindicatura de Comptes a l'exercici 2015.
Palma, a 16 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 327/18, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, sobre el finançament que rep d'Obra
Cultural Balear per part de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d e g en er de 2018, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti
la comp areixença de la consellera de Cultura, Participació i
Es p o rts, per tal d'explicar el finançament que rep l'Obra
Cultural Balear per part de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Palma, a 16 de gener de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Manteniment de les interpel·lacions RGE núm. 14131/17
i 11437/17 per al proper període ordinari de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de gener de 2018, admet a tràmit els escrits RGE n ú m.
248/18 i 267/18, presentats pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'article 159.4 del Reglament de la cambra,
acorda que les interpel·lacions esmentades , relatives a Pla
d'igualtat entre homes idones corresponent alpersonaleducatiu
i a coneixement i supervisió de la idoneïtat dels contin g u ts
utilitzats en els centres esco lars de les Illes Balears, es
mantinguin per al proper període ordinari de sessions.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr.
Juan Carlos Goñalons i S intes com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari Socialista.
Atès que:
El Sr. Juan Carlos Goñalons i Sintes fo u nomenat com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista per Resolució de la Presidència de dia 31 d’agost de
2015.
L’Hble. Sr. Andreu Alco ver i Ordinas ha presentat una
sol·licitud de cessament del Sr. Juan Carlos Goñalons i Sintes
com a personal eventual del Grup Parlamentari So cialista,
mitjan çant escrit RGE núm. 249/2018, de dia 8 de gener de
2018.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El cessament del Sr. Juan Carlos Goñalons i Sintes co m a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i adminis tratius des de dia 8 de gener de
2018.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament elrecurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini d e d o s mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mes a d el
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa A dministrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs d e reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
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Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c. No o bstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas ,
qualsevol altre recurs que s ’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la ju risdicció contenciosa administrativa i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contencios a
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c. No obstant l’anterior, es po t exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinen t. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del proced iment administratiu
comú de les administracions públiques.

A la seu del Parlament, 9 de gener de 2018.
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

A la seu del Parlament, 11 de gener de 2018.
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr.
Rafel Oliver i Mas com a personal eventual adscrit al servei
del Grup Parlamentari Socialista.
Atès que:
El Sr. Rafel Oliver i Mas fou nomenat com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista per
Resolució de la Presidència de dia 23 de juny de 2015.
L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas, ha presentat una
sol·licitud de cessament del Sr. Rafel Oliver i Mas com a
personal eventual ad scrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant escrit RGE núm. 281/2018, del dia 10 de
gener de 2018, per motiu de la seva jubilació.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Ordre de Publicació
C)
Resolució de Presidència en relació al cessament de la
Sra. Paula Fluxà i Garcias com a personal eventual adscrita
a la membre de la Mesa Hble. Sra. Joana A. Campomar i
Orell.
Atès que:
La Sra. Paula Fluxà i Garcias fou nomenada com a personal
eventual adscrita al servei de la secretària primera, Hble. Sra.
Joana A. Campomar i Orell, per Resolució de la Presidència de
dia 17 de juliol de 2015.
L’Hble. Sr. Dav id Abril i Hervás, ha presentat una
sol·licitud de cessament de la Sra. Paula Fluxà i Garcias com
a personal eventual adscrita al servei de la secretària primera,
mitjançant escrit RGE núm. 243/2018, de dia 8 de gener de
2018.

Resolució
1. El ces s ament del Sr. Rafel Oliver i Mas com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 11 de gener de
2018, per motiu de la seva jubilació.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears , en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mes a d el
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a p artir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la d esestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contencio s a Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de do s mes o s ,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un co p
transcorregut un mes de la interposició delrecurs potestatiu

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix q ue és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El cessament de la Sra. Paula Fluxà i Garcias com a personal
eventual adscrita al servei de la secretària primera, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 16 de gener de 2018.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament elrecurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Jus tícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos ,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potes tatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’u n mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribun al Superior de
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Justícia de les Illes Balears, en el termin i de dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un co p
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es p o t interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas ,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
d e la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
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b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mes a del
Parlament, en el termini d’un mes , comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa d el recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superio r de
Justícia de les Illes Balears, en el termin i d e d o s mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un co p
transcorregut un mes de la interposició delrecurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
con tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c. No obstant l’anterio r, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s ’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del proced iment administratiu
comú de les administracions públiques.

A la seu del Parlament, 9 de gener de 2018.
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A la seu del Parlament, 11 de gener de 2018.
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

D)
Resolució de Presidència en relació al cessament de la
S ra. Sonia Rodríguez i Martín com a personal eventual
adscrita al Grup Parlamentari Popular.

Ordre de Publicació
Atès que:
E)
La Sra. Sonia Rodríguez i Martín fou nomenad a co m a
personal eventual adscrita al servei del g ru p parlamentari
Popular per Resolució de la Presidència de dia 10 de juliol de
2015.

Resolució de Presidència en relació al nomenament del
Sr. Agustín Sintes i Vallés com a personal eventual adscrit
al Grup Parlamentari Popular.
Atès que:

L’Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, portaveu del grup
parlamentari Popular, ha presentat una sol·licitud de cessament
de la Sra. Sonia Rodríguez i Martín com a personal eventual
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant escrit RGE núm.
302/2018, d'11 de gener de 2018.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució
1. El cessament de la Sra. Sonia Ro dríguez i Martín com a
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 16 de gener de
2018.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament elrecurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de do s mes o s ,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.

1. L’Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, portaveu del Grup
Parlamentari Popular, sol·licita el nomenament del Sr. Agustín
Sintes i Vallés, com a personal eventual ad s crit al grup
parlamentari Popular amb unes retribucions de 29.607,09 €
anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 303/2018, d'11 de gener.
2. L’Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo declara que el Sr.
Agustín Sintes i Vallés realitzarà funcions de personal eventual
i la seva retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat
i feina que ha de desenvolupar a temps complet al Parlament de
les Illes Balears, així mateix el règim de cotització a la
Seguretat Social serà a temps complet; tal com s ’es tableix a
l’escrit RGE núm. 8502/2017, d'11 de juliol.
3. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlamen t d e les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Agustín Sintes i Vallés com a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Po p u lar, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 17 de gener de
2018 i amb unes retribucions corres p o n ents a 29.909,56 €
anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
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3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termin i d e d o s mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu d e reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs d e reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribu nal Superior de
Justícia d e les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició delrecurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silen ci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c. No ob s tant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa admin is trativa i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
A la seu del Parlament, 11 de gener de 2018.
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Resolució de Presidència en relació al nomenament de
la Sra. Joana Aina Sánchez i Martorell com a personal
eventual adscrita al Grup Parlamentari Socialista.
Atès que:

4. L’article 5.2 d e l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competèn cia del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament de la Sra. Joana Aina Sánchez i Martorell
com a personal eventual adscrita al Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de dia 12
de gener de 2018 i amb unes retribu cio n s corresponents a
39.870,88 € anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament elrecurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu de rep o s ició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, co mptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de rep o s ició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribu n al Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini d e dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició delrecurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Co ntenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c. No obstant l’anterior, es po t exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs q u e s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

1. L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas, portaveu del Gru p
Parlamentari Socialista, sol·licita el nomen ament de la Sra.
Joana Aina Sánch ez i Martorell, com a personal eventual
adscrita al Grup Parlamentari Socialista amb unes retribucions
de 39.476,08 € anuals amb una jornada a temps complet,
mitjançant escrits amb RGE núm. 282/2018 i RGE núm.
284/2018, ambdós de dia 10 de gener de 2018.
2. L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas declara q ue la Sra.
Joana Aina Sánchez i Martorell, realitzarà funcions de personal
eventual i la seva retribució s’adequa a la seva dedicació,
responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a temps complet
al Parlament de les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm.
284/2018, de 10 de gener.
3. L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas, mitjançant l’esmentat
escrit, que el temps de dedicació de la Sra. Joana Aina Sánchez
i Martorell serà a temps complet tot d’acord amb la normativa
de la Seguretat Social que regula la matèria.

A la seu del Parlament, 11 de gener de 2018.
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
G)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de
la S ra. Joana Aina Roig i Sampol com a personal eventual
adscrita al s ervei del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca i el seu nomenament com a personal eventual
adscrita al servei de la secretària primera del Parlament de
les Illes Balears.
Atès que:
L’Hble. Sr. David Abril i Hervás, portav eu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca d el Parlament de les Illes
Balears, sol·licità el cessament de la Sra. Joana Aina Roig i
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Sampol com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant l’escrit RGE núm.
507/2018, de 15 de gener.

conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del pro cediment administratiu
comú de les administracions públiques.

L’Hble. Sr. David Abril i Hervás, portaveu del Gru p
Parlamentari MÉS per Mallorca del Parlament d e les Illes
Balears, sol·licità el nomenament de la Sra. Joana Aina Roig i
Sampo l com a personal eventual adscrita al servei de l’Hble.
Sra. Joana Aina Campomar i Orell, secretària primera de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears , mitjançant l’escrit
RGE núm. 507/2018, de 15 de gener.
La relació de llocs de treball del Parlamen t de les Illes
Balears preveu la plaça de personal eventual adscrita al servei
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca del Parlament de les
Illes Balears.
Aquesta plaça roman vacant i dotada pressupostàriament.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personaleventual.
Resolució
1. El cessament de la Sra. Joana Aina Roig i Sampol com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca del Parlament de les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des de 17 de gener de 2018.
2. El nomenament de la Sra. Joana Aina Roig i Sampol com
personal eventual adscrita al servei de l’Hble. Sra. Joana Aina
Campomar i Orell, secretària primera de la Mesa de la cambra,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 17 de gener
de 2018 i amb unes retribucions anuals corresponents a
39.870,88 € anuals.
3. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
4. Contra aquesta resolució, que posa fia la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament elrecurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la d esestimació expressa del recurs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Co ntenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Ju s tícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos ,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es p ot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n ’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertin ent. Tot això de

7041

A la seu del Parlament, 16 de gener de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
H)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Antoni S imó Tomàs i Cañellas com a personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
Atès que:
1. L’Hble. Sr. David Abril i Hervás, portaveu d el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licita el nomenament d el
Sr. Antoni Simó Tomàs Cañellas com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca amb unes
retribucions de 19.935,44 € anuals amb una jo rnada parcial,
mitjançant l’escrit RGE núm. 509/2018, de 15 de gener.
2. L’Hble. Sr. David Abril i Hervás declara que el Sr. Antoni
Simó Tomàs Cañellas realitzarà funcions de personal eventual
i la seva retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat
i feina que ha de desenvolupar a temps parcial al Parlament de
les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 509/2018, de 15
de gener.
3. L’Hble. Sr. David Abril i Hervás declara, mitjançant l’escrit
RGE núm. 509/2018, que el Sr. Anton i Simó Tomàs Cañellas
dedicarà 20 hores setmanals a les tasques de personal eventual,
que podran dur-se a terme de dilluns a divendres, amb 4 hores
diàries, matí o capvespre de forma continuada o partida tal com
estableixen els articles 245 i següents del Reial Decret
Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qu e s’aprova el text
refós de la Llei general de la seguretat social.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix q u e és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament d el Sr. Antoni Simó Tomàs Cañellas com
a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, amb efectes econòmics i administratius des de dia 18
de gener de 2018 i amb u n es retribucions corresponents a
19.935,44 € anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament elrecurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termin i de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
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b. El recurs potestatiu de reposició d avant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs d e reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa d el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un co p
transcorregut un mes de la interposició delrecurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per s ilen ci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
q u alsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això d e
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa adminis trativ a i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
A la seu del Parlament, 16 de gener de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
I)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Sebastià Lliteras i Lliteras com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
Atès que:
1. L’Hble. Sr. David Abril i Hervás, po rtav eu del Grup
Parlamen tari MÉS per Mallorca, sol·licita el nomenament del
Sr. Sebastià Lliteras i Lliteras com a personal eventual adscrit
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca amb unes retribucions
de 19.935,44 € anuals amb una jornada parcial, mitjançant
l’escrit RGE núm. 508/2018, de 15 de gener.
2. L’Hble. Sr. David Abril i Hervás declara que el Sr. Sebastià
Lliteras i Lliteras, realitzarà funcions de personal eventual i la
seva retribució s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i
feina que ha de desenvolupar a temps parcial al Parlament de
les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 508/2018, de 15
de gener.
3. L’Hble. Sr. David Abril i Hervás declara, mitjançant l’escrit
RGE nú m. 508/2018, que el Sr. Sebastià Lliteras i Lliteras
dedicarà 20 hores setmanals a les tasques de personal eventual,
que podran dur-se a terme de dilluns a divendres, amb 4 hores
diàries, matí o capvespre de forma continuada o partida tal com
estableixen els articles 245 i següents del Reial Decret
Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei general de la seguretat social.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competèn cia del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució
1. El nomenament del Sr. Sebastià Lliteras i Lliteras com a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, amb efectes econòmics i administratius des de dia 18
de gener de 2018 i amb unes retribucions corresponents a
19.935,44 € anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a. Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia d e les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs po tes tatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la publicació de la present resolució. Contra
la desestimació expressa del recu rs de reposició es pot
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termin i de dos mesos,
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de
la desestimació del recurs de reposició. Un co p
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu
de reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davan t la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recu rs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
A la seu del Parlament, 16 de gener de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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