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C) RGE núm. 1819/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur a terme programes en matèria de desplaçament de menors
estrangers amb la finalitat de rebre tractament mèdic o escolarització o per gaudir de vacances.
7276
D) RGE núm. 1820/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur a terme programes en matèria de
desplaçament de menors estrangers amb la finalitat de rebre tractament mèdic o escolarització o per gaudir de vacances.
7276
E) RGE núm. 1821/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa dels ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre per dur a terme programes en matèria d'acció social destinats a la
promoció social i personal de persones amb discapacitat i malaltia mental.
7277
F) RGE núm. 1822/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre per dur a terme programes en
matèria d'acció social destinats a la promoció social i personal de persones amb discapacitat i malaltia mental.
7277
G) RGE núm. 1823/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa dels ajuts individuals destinats a sufragar les despeses derivades de l'assistència a persones grans en règim d'acolliment
en un domicili particular.
7277
H) RGE núm. 1824/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts individuals destinats a sufragar les despeses derivades de l'assistència a persones
grans en règim d'acolliment en un domicili particular.
7277
I) RGE núm. 1825/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa dels ajuts destinats a la difusió de recerca en l'àmbit dels serveis socials i a la sensibilització envers les necessitats socials.
7278
J) RGE núm. 1826/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a la difusió de recerca en l'àmbit dels serveis socials i a la sensibilització
envers les necessitats socials.
7278
K) RGE núm. 1827/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats al foment d'activitats per cobrir les necessitats socials previstes a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de
serveis socials.
7278
L) RGE núm. 1828/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats al foment d'activitats per cobrir les necessitats socials previstes a la Llei
4/2009, d'11 de juny, de serveis socials.
7278
M) RGE núm. 1829/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa dels ajuts a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen subvencions per pal·liar la pobresa energètica de persones
en situació de vulnerabilitat.
7278
N) RGE núm. 1830/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen subvencions per pal·liar la
pobresa energètica de persones en situació de vulnerabilitat.
7279
O) RGE núm. 1831/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de sensibilització i educació al desenvolupament.
7279
P) RGE núm. 1832/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de sensibilització i
educació al desenvolupament.
7279
Q) RGE núm. 1833/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per dur a terme projectes de cooperants.
7279
R) RGE núm. 1834/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per dur a terme projectes de
cooperants.
7280
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S) RGE núm. 1835/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de cooperació al desenvolupament.
7280
T) RGE núm. 1836/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de cooperació al
desenvolupament.
7280
U) RGE núm. 1837/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de post emergències.
7280
V) RGE núm. 1838/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de post emergències.
7281
W) RGE núm. 1839/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a promocionar la donació de sang i a fer una captació directa de donants a tots els municipis de les
Illes Balears.
7281
X) RGE núm. 1840/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a promocionar la donació de sang i a fer una captació directa de donants
a tots els municipis de les Illes Balears.
7281
Y) RGE núm. 1841/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa d'ajuts per a programes de promoció de la salut i educació per a la salat a l'àmbit educatiu de les Illes Balears. 7281
Z) RGE núm. 1842/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a programes de promoció de la salut i educació per a la salat a l'àmbit educatiu
de les Illes Balears.
7281
AA) RGE núm. 1843/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a programes de promoció de la salut.
7282
AB) RGE núm. 1844/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt destinat
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a programes de promoció de la salut.
7282
AC) RGE núm. 1845/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a dur a terme actuacions en prevenció de les addiccions en l'àmbit dels municipis de les Illes Balears que
disposin d'un pla municipal d'actuacions sobre drogodependències i altres addiccions.
7282
AD) RGE núm. 1846/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a dur a terme actuacions en prevenció de les addiccions en l'àmbit dels
municipis de les Illes Balears que disposin d'un pla municipal d'actuacions sobre drogodependències i altres addiccions.
7282
AE) RGE núm. 1847/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts destinats a actuacions de prevenció i control de la infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual en
la població en general i en col·lectius específics d'afectats.
7283
AF) RGE núm. 1848/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts destinats a actuacions de prevenció i control de la infecció per VIH i altres
infeccions de transmissió sexual en la població en general i en col·lectius específics d'afectats.
7283
AG) RGE núm. 1849/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per dur a terme actuacions de reducció de danys derivats del consum de drogues i altres addiccions en espais
d'oci recreatiu de les Illes Balears.
7283
AH) RGE núm. 1850/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per dur a terme actuacions de reducció de danys derivats del consum de drogues
i altres addiccions en espais d'oci recreatiu de les Illes Balears.
7283
AI) RGE núm. 1851/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa d'ajuts per a activitats de formació, informació, educació i assessorament als consumidors.
7284
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AJ) RGE núm. 1852/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a activitats de formació, informació, educació i assessorament als consumidors.
7284
AK) RGE núm. 1853/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny i actuacions
de millora de la competitivitat del teixit comercial.
7284
AL) RGE núm. 1854/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de
màrqueting i disseny i actuacions de millora de la competitivitat del teixit comercial.
7284
AM) RGE núm. 1855/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial mitjançant nous models empresarials per a pimes; internacionalització
de pimes; plans de millora competitiva, de màrqueting i de disseny; i actuacions de millora de la competitivitat.
7284
AN) RGE núm. 1856/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en con junt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial mitjançant nous models empresarials per
a pimes; internacionalització de pimes; plans de millora competitiva, de màrqueting i de disseny; i actuacions de millora de la
competitivitat.
7285
AO) RGE núm. 1857/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a promoció del teixit empresarial, foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius,
millora del teixit productiu i posicionament estratègic de la indústria, promoció i implantació de les TIC a la indústria.
7285
AP) RGE núm. 1858/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a promoció del teixit empresarial, foment de la modernització dels sistemes
de gestió i sistemes productius, millora del teixit productiu i posicionament estratègic de la indústria, promoció i implantació de les TIC
a la indústria.
7285
AQ) RGE núm. 1859/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial i la cultura industrial mitjançant nous models d'empresa industrial, foment
del factor emprenedor a la indústria balear, exploració de nous mercats, ajuts a centres tecnològics i col·laboracions amb altres centres
i entitats.
7286
AR) RGE núm. 1860/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial i la cultura industrial mitjançant nous models
d'empresa industrial, foment del factor emprenedor a la indústria balear, exploració de nous mercats, ajuts a centres tecnològics i
col·laboracions amb altres centres i entitats.
7286
AS) RGE núm. 1861/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de les subvencions per fomentar l'emprenedoria.
7286
AT) RGE núm. 1862/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions per fomentar l'emprenedoria.
7286
AU) RGE núm. 1863/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions de quotes a la Seguretat Social derivades de la capitalització de les prestacions per desocupació.
7287
AV) RGE núm. 1864/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions de quotes a la Seguretat Social derivades de la capitalització de les
prestacions per desocupació.
7287
AW) RGE núm. 1865/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat.
7287
AX) RGE núm. 1866/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat.
7287
AY) RGE núm. 1867/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a l'ocupació de persones amb dificultats especial d'integració en el mercat de treball, d'acord amb l'estratègica
espanyola d'ocupació.
7287
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AZ) RGE núm. 1868/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a l'ocupació de persones amb dificultats especial d'integració en el mercat de
treball, d'acord amb l'estratègica espanyola d'ocupació.
7288
BA) RGE núm. 1869/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de les subvencions per fomentar l'economia social i difondre aquestes formes empresarials.
7288
BB) RGE núm. 1870/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions per fomentar l'economia social i difondre aquestes formes empresarials.
7288
BC) RGE núm. 1871/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i al foment del
fet sindical i de l'activitat empresarial.
7288
BD) RGE núm. 1872/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives i al foment del fet sindical i de l'activitat empresarial.
7289
BE) RGE núm. 1873/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa d'ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i la salut laboral en el treball.
7289
BF) RGE núm. 1874/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i la salut laboral en el treball.
7289
BG) RGE núm. 1875/18, de la diputada Sra Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts d'aprenentatge de
català.
7289
BH) RGE núm. 1888/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a previsió del GIB quant
al Reglament de prevenció de risc laborals.
7289
BI) RGE núm. 1889/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a previsió del GIB quant
a la creació de l'escola de Seguretat Pública.
7290
BJ) RGE núm. 1891/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a radiòlegs a l'Hospital d'Inca.
7290
BK) RGE núm. 1892/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a radiòlegs a l'Hospital Son Llàtzer.
7290
BL) RGE núm. 1893/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a radiòlegs a l'Hospital Son Espases.
7290
BM) RGE núm. 1894/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a radiòlegs a l'Hospital Mateu Orfila.
7290
BN) RGE núm. 1895/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a radiòlegs a l'Hospital Can Misses.
7290
BO) RGE núm. 1896/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a radiòlegs a l'Hospital de Formentera
7290
BP) RGE núm. 1897/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a control de les obres de l'Hospital de Manacor.
7291
BQ) RGE núm. 1898/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a programa de detecció precoç del càncer de mama.
7291
BR) RGE núm. 1899/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a programa de detecció precoç de càncer de mama.
7291
BS) RGE núm. 1900/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a llista d'espera per a intervencions per àrees.
7291

7254

BOPIB núm. 132 - 2 de març de 2018

BT) RGE núm. 1901/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a radiòlegs a l'Hospital de Manacor.
7291
BU) RGE núm. 1962/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proves d'oposició a cossos
generals.
7291
BV) RGE núm. 1966/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, reducció o gestió de residus.
7292
BW) RGE núm. 1967/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, reducció o gestió
de residus.
7292
BX) RGE núm. 1968/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre
per a l'exercici de 2017.
7292
BY) RGE núm. 1969/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones
i entitats sense ànim de lucre per a l'exercici de 2017.
7293
BZ) RGE núm. 1970/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de pagaments directes de la PAC i/o pagaments directes de l'OCM.
7293
CA) RGE núm. 1971/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de pagaments directes de la PAC i/o pagaments directes de l'OCM.
7293
CB) RGE núm. 1972/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts estatals per a l'agricultura; subvencions destinades al foment d'agrupacions de prevenció i lluita en matèria de
sanitat vegetal (ATRIA i ADV).
7293
CC) RGE núm. 1973/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts estatals per a l'agricultura; subvencions destinades al foment d'agrupacions de
prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i ADV).
7294
CD) RGE núm. 1974/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per a agrupacions de defensa sanitària (ADS) (FF 20203).
7294
CE) RGE núm. 1975/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per a agrupacions de defensa sanitària
(ADS) (FF 20203).
7294
CF) RGE núm. 1976/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa d'ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per a la realització d'activitats de recuperació i de selecció de races
autòctones en perill d'extinció (RAPE) (FF 20223).
7294
CG) RGE núm. 1977/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per a la realització d'activitats de
recuperació i de selecció de races autòctones en perill d'extinció (RAPE) (FF 20223).
7295
CH) RGE núm. 1978/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts a la ramaderia; ajuts per al foment de la recria de bestiar porcí a les explotacions de les Illes Balears (REP).
7295
CI) RGE núm. 1979/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a la ramaderia; ajuts per al foment de la recria de bestiar porcí a les explotacions
de les Illes Balears (REP).
7295
CJ) RGE núm. 1980/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa d'ajuts a la ramaderia; beques per a la realització de projectes de recerca aplicada (BRA).
7295
CK) RGE núm. 1981/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a la ramaderia; beques per a la realització de projectes de recerca aplicada (BRA).
7295
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CL) RGE núm. 1982/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de subvencions per a la subscripció d'assegurances combinades (ASAG).
7296
CM) RGE núm. 1983/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la subscripció d'assegurances combinades (ASAG).
7296
CN) RGE núm. 1984/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per al foment de la recria de bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes
Balears (RBBL).
7296
CO) RGE núm. 1985/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per al foment de la recria de bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics,
a les explotacions de les Illes Balears (RBBL).
7296
CP) RGE núm. 1986/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa d'ajuts als escorxadors (IES).
7297
CQ) RGE núm. 1987/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts als escorxadors (IES).
7297
CR) RGE núm. 1988/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions per al funcionament del sector agrari professional (SAP).
7297
CS) RGE núm. 1989/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per al funcionament del sector agrari professional (SAP).
7297
CT) RGE núm. 1990/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de subvencions per certàmens ramaders i fires agràries i pesqueres (CRFA).
7297
CU) RGE núm. 1991/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per certàmens ramaders i fires agràries i pesqueres (CRFA).
7298
CV) RGE núm. 1992/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la ramaderia; ajuts per tenir una xarxa de vigilància de control de les malalties dels animals (EMA).
7298
CW) RGE núm. 1993/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la ramaderia; ajuts per tenir una xarxa de vigilància de control de les malalties
dels animals (EMA).
7298
CX) RGE núm. 1994/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la ramaderia; indemnització per atacs de cans (CEAC).
7298
CY) RGE núm. 1995/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la ramaderia; indemnització per atacs de cans (CEAC).
7299
CZ) RGE núm. 1996/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb les prioritats del Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
7299
DA) 7GE núm. 1996/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb les prioritats del Fons Europeu
Marítim i de la Pesca.
7299
DB) RGE núm. 1998/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears; ajuts de suport a les confraries de pescadors i a les seves entitats
associatives (SCP).
7299
DC) RGE núm. 1999/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en conjunt concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears; ajuts de suport a les confraries de pescadors
i a les seves entitats associatives (SCP).
7299
DD) RGE núm. 2000/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de pagaments compensatoris per a zones desfavorides de muntanya i altres limitacions específiques.
7300
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DE) RGE núm. 2001/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de pagaments compensatoris per a zones desfavorides de muntanya i altres limitacions
específiques.
7300
DF) RGE núm. 2002/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa d'ajuts per fomentar la producció agrícola de qualitat (FPQ).
7300
DG) RGE núm. 2003/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per fomentar la producció agrícola de qualitat (FPQ).
7300
DH) RGE núm. 2004/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de la mesura 19 del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, LEADER.
7301
DI) RGE núm. 2005/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
amb domicili a l'illa d'Eivissa de la mesura 19 del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, LEADER.
7301
DJ) RGE núm. 2006/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de les subvencions en matèria d'habitatge (lloguer d'habitatge, parc públic d'habitatge en lloguer, rehabilitació edificatòria,
regeneració i renovació urbanes i implantació de l'informe d'avaluació d'edificis).
7301
DK) RGE núm. 2007/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions en matèria d'habitatge (lloguer d'habitatge, parc públic d'habitatge en
lloguer, rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbanes i implantació de l'informe d'avaluació d'edificis).
7301
DL) RGE núm. 2008/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de les subvencions a determinats sectors de la població amb dificultats per ajudar al pagament del lloguer d'un habitatge.
7302
DM) RGE núm. 2009/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions a determinats sectors de la població amb dificultats per ajudar al pagament
del lloguer d'un habitatge.
7302
DN) RGE núm. 2010/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la promoció i la rehabilitació del parc públic d'habitatges de l'IBAVI.
7302
DO) RGE núm. 2011/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la promoció i la rehabilitació del parc públic d'habitatges de l'IBAVI.
7302
DP) RGE núm. 2012/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de subvencions per a la rehabilitació dels edificis dels consistoris municipals en matèria d'accessibilitat.
7302
DQ) RGE núm. 2013/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la rehabilitació dels edificis dels consistoris municipals en matèria
d'accessibilitat.
7303
DR) RGE núm. 2014/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de les subvencions per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals
(FEDER).
7303
DS) RGE núm. 2015/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del
patrimoni cultural dels ens locals (FEDER).
7303
DT) RGE núm. 2016/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges en matèria d'accessibilitat.
7303
DU) RGE núm. 2017/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges en matèria d'accessibilitat.
7304
DV) RGE núm. 2018/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per fomentar el vehicle elèctric i el desenvolupament d'infraestructures per a la recàrrega elèctrica d'aquest tipus
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de vehicles amb la finalitat de desenvolupar altres alternatives que permetin una mobilitat més sostenible i eficient en el territori de les
Illes Balears.
7304
DW) RGE núm. 2019/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per fomentar el vehicle elèctric i el desenvolupament d'infraestructures per a la
recàrrega elèctrica d'aquest tipus de vehicles amb la finalitat de desenvolupar altres alternatives que permetin una mobilitat més
sostenible i eficient en el territori de les Illes Balears.
7304
DX) RGE núm. 2020/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per al foment de la millora de l'eficiència energètica dels edificis d'ús residencial a les Illes Balears mitjançant
actuacions de millora del seu entorn i les instal·lacions tèrmiques, i la incorporació d'energies renovables.
7304
DY) RGE núm. 2021/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per al foment de la millora de l'eficiència energètica dels edificis d'ús residencial a
les Illes Balears mitjançant actuacions de millora del seu entorn i les instal·lacions tèrmiques, i la incorporació d'energies renovables.
7305
DZ) RGE núm. 2022/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts a l'administració local i les entitats dependents, les empreses, les associacions empresarials i els particulars per
fomentar l'ús de les energies renovables, tant per a la generació elèctrica en règim d'autoconsum mitjançant tecnologia fotovoltaica o
eòlica com per a aplicacions tèrmiques de la biomassa.
7305
EA) RGE núm. 2023/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a l'administració local i les entitats dependents, les empreses, les associacions
empresarials i els particulars per fomentar l'ús de les energies renovables, tant per a la generació elèctrica en règim d'autoconsum
mitjançant tecnologia fotovoltaica o eòlica com per a aplicacions tèrmiques de la biomassa.
7305
EB) RGE núm. 2024/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa dels ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs esportius.
7305
EC) RGE núm. 2025/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs esportius.
7306
ED) RGE núm. 2026/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa dels ajuts als desplaçaments a la península, a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels esportistes i clubs esportius.
7306
EE) RGE núm. 2027/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als desplaçaments a la península, a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels esportistes i clubs
esportius.
7306
EF) RGE núm. 2028/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa dels ajuts als desplaçaments del material esportiu a la península, a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels esportistes
i clubs esportius.
7306
EG) RGE núm. 2029/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als desplaçaments del material esportiu a la península, a les Illes Canàries, a Ceuta
i a Melilla dels esportistes i clubs esportius.
7307
EH) RGE núm. 2030/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa dels ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports col·lectius i individuals.
7307
EI) RGE núm. 2031/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports col·lectius i individuals.
7307
EJ) RGE núm. 2032/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa dels ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears.
7307
EK) RGE núm. 2033/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears.
7307
EL) RGE núm. 2034/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa de subvencions per a la gestió ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears.
7308

7258

BOPIB núm. 132 - 2 de març de 2018

EM) RGE núm. 2035/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la gestió ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears.
7308
EN) RGE núm. 2036 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions destinades a facilitar la pràctica esportiva a totes les persones, independentment de l'edat i l a situació
social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat.
7308
EO) RGE núm. 2037 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions destinades a facilitar la pràctica esportiva a totes les persones,
independentment de l'edat i l a situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar
personal, d'integració i d'igualtat.
7308
EP) RGE núm. 2038 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts a federacions esportives de les Illes Balears per atendre les necessitats derivades dels programes de tecnificació
esportiva.
7309
EQ) RGE núm. 2039 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a federacions esportives de les Illes Balears per atendre les necessitats derivades dels
programes de tecnificació esportiva.
7309
ER) RGE núm. 2040 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.
7309
ES) RGE núm. 2041 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.
7309
ET) RGE núm. 2042 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts destinats a la premsa diària escrita en català.
7309
EU) RGE núm. 2043 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts destinats a la premsa diària escrita en català.
7310
EV) RGE núm. 2044 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts destinats a la premsa local i a la de temàtica especialitzada escrita en català.
7310
EW) RGE núm. 2045 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts destinats a la premsa local i a la de temàtica especialitzada escrita en català.
7310
EX) RGE núm. 2046 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiari amb domicili a
l'illa d'Eivissa de l'ajut a la millor campanya publicitària en llengua catalana a l'àmbit de les Illes Balears.
7310
EY) RGE núm. 2047 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit al beneficiari
amb domicili a l'illa d'Eivissa de l'ajut a la millor campanya publicitària en llengua catalana a l'àmbit de les Illes Balears.
7310
EZ) RGE núm. 2048 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions adreçades a les entitats juvenils.
7311
FA) RGE núm. 20489/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions adreçades a les entitats juvenils.
7311
FB) RGE núm. 2050 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions destinades a finançar projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria
de joventut a l'àmbit territorial de les Illes Balears.
7311
FC) RGE núm. 2051 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions destinades a finançar projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter
innovador en matèria de joventut a l'àmbit territorial de les Illes Balears.
7311
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FD) RGE núm. 2052 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la realització de pràctiques a empreses de diversos àmbits dirigides a joves nascuts o residents a les Illes
Balears d'entre 18 i 30 anys.
7311
FE) RGE núm. 2053 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la realització de pràctiques a empreses de diversos àmbits dirigides a joves
nascuts o residents a les Illes Balears d'entre 18 i 30 anys.
7312
FF) RGE núm. 2054 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la convocatòria de premis i certàmens del programa cultural Art Jove.
7312
FG) RGE núm. 2055 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la convocatòria de premis i certàmens del programa cultural Art Jove.
7312
FH) RGE núm. 2056 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'edició i promoció de la
literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per a l'any 2017.
7312
FI) RGE núm. 2057 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als beneficiaris
amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'edició i promoció
de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per a l'any 2017.
7313
FJ) RGE núm. 2058 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili a
l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les
Illes Balears.
7313
FK) RGE núm. 2059 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de la música i dels músics,
intèrprets i compositors de les Illes Balears.
7313
FL) RGE núm. 2060 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'arts escèniques de les Illes
Balears.
7313
FM) RGE núm. 2061 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'arts
escèniques de les Illes Balears.
7314
FN) RGE núm. 2062 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'arts visuals de les Illes Balears.
7314
FO) RGE núm. 2063 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'arts
visuals de les Illes Balears.
7314
FP) RGE núm. 2064 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en què es fomenti la projecció exterior.
7314
FQ) RGE núm. 2065 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import rebut pels beneficiaris
amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en què es fomenti la projecció
exterior.
7314
FR) RGE núm. 2066 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a places de joves músics que cursen els estudis superiors (inclosos tots els instruments) per participar durant
tres setmanes de la temporada simfònica.
7315
FS) RGE núm. 2067 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a places de joves músics que cursen els estudis superiors (inclosos tots els
instruments) per participar durant tres setmanes de la temporada simfònica.
7315
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FT) RGE núm. 2068 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions per a processos d'acompanyament i de formació lligada a certificats de professionalitat i especialitats
formatives adreçats a persones en situació de vulnerabilitat respecte del mercat de treball (programes d'itineraris integrals d'inserció).
7315
FU) RGE núm. 2069 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a processos d'acompanyament i de formació lligada a certificats de
professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones en situació de vulnerabilitat respecte del mercat de treball (programes
d'itineraris integrals d'inserció).
7316
FV) RGE núm. 2070 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a processos d'acompanyament i per a formació lligada a certificats de professionalitat i especialitats
formatives adreçats a persones joves en situació de risc d'exclusió social en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIB JOVE
programes d'itineraris integrals d'inserció).
7316
FW) RGE núm. 2071 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a processos d'acompanyament i per a formació lligada a certificats de
professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones joves en situació de risc d'exclusió social en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil (SOIB JOVE programes d'itineraris integrals d'inserció).
7316
FX) RGE núm. 2072 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de les subvencions perquè les entitats locals contractin agents d'ocupació i desenvolupament local.
7316
FY) RGE núm. 2073 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions perquè les entitats locals contractin agents d'ocupació i desenvolupament
local.
7317
FZ) RGE núm. 2074 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa dels ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes Balears inscrits en el registre Estatal de Centres i Entitats
de Formació per a l'Ocupació.
7317
GA) RGE núm. 2075 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes Balears inscrits en el registre
Estatal de Centres i Entitats de Formació per a l'Ocupació.
7317
GB) RGE núm. 2076 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa dels ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes Balears inscrits en el registre Estatal de Centres i Entitats
de Formació per a l'Ocupació, per a treballadors ocupats.
7317
GC) RGE núm. 2077 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes Balears inscrits en el registre
Estatal de Centres i Entitats de Formació per a l'Ocupació, per a treballadors ocupats.
7318
GD) RGE núm. 2078 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de les subvencions per contractar treballadors desocupats més grans de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, per
dur a terme obres o serveis d'interès general i social, en el marc de col·laboració amb les entitats locals o vinculades (Visibles).
7318
GE) RGE núm. 2079 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions per contractar treballadors desocupats més grans de 35 anys, en situació
d'atur de llarga durada, per dur a terme obres o serveis d'interès general i social, en el marc de col·laboració amb les entitats locals o
vinculades (Visibles).
7318
GF) RGE núm. 2080 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts perquè les entitats sense ànim de lucre contractin treballadors desocupats més grans de 30 anys en programes
de formació dual.
7318
GG) RGE núm. 2081 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts perquè les entitats sense ànim de lucre contractin treballadors desocupats més grans
de 30 anys en programes de formació dual.
7319
GH) RGE núm. 2082 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions per a programes de formació dual en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina
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la formació teòrica amb l'experiència pràctica en el marc d'un contracte de formació i aprenentatge (SOIB JOVE Programa Dual).
7319
GI) RGE núm. 2083 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a programes de formació dual en la modalitat de formació en alternança,
en els quals es combina la formació teòrica amb l'experiència pràctica en el marc d'un contracte de formació i aprenentatge (SOIB JOVE
Programa Dual).
7319
GJ) RGE núm. 2084 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvenció per a la contractació de joves desocupats més grans de 18 anys i menors de 30, inscrits en el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil.
7319
GK) RGE núm. 2085 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvenció per a la contractació de joves desocupats més grans de 18 anys i menors de 30,
inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
7320
GL) RGE núm. 2086 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts del Programa de Formació Dual per a sectors estratègics.
7320
GM) RGE núm. 2087 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts del Programa de Formació Dual per a sectors estratègics.
7320
GN) RGE núm. 2088 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts perquè els joves desocupats puguin dur a terme estudis de programes de segona oportunitat als centres educatius
de persones adultes (SOIB JOVE Beques d'Èxit).
7320
GO) RGE núm. 2089 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts perquè els joves desocupats puguin dur a terme estudis de programes de segona
oportunitat als centres educatius de persones adultes (SOIB JOVE Beques d'Èxit).
7321
GP) RGE núm. 2090 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts per als programes dirigits a la inserció de col·lectius vulnerables que superin el 20% d'insercions (programes
amb Èxit en la inserció de persones en situació de vulnerabilitat).
7321
GQ) RGE núm. 20901/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per als programes dirigits a la inserció de col·lectius vulnerables que superin el 20%
d'insercions (programes amb Èxit en la inserció de persones en situació de vulnerabilitat).
7321
GR) RGE núm. 2092 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa d'ajuts adreçats a empreses, les seves associacions o altres entitats que adquireixin compromisos de contractació dirigits
a treballadors desocupats (formació amb compromís de contractació).
7321
GS) RGE núm. 2093 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit als
beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts adreçats a empreses, les seves associacions o altres entitats que adquireixin
compromisos de contractació dirigits a treballadors desocupats (formació amb compromís de contractació).
7322
GT) RGE núm. 2094 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb domicili
a l'illa d'Eivissa de subvencions perquè les entitats locals contractin agents d'ocupació i desenvolupament local (agents d'ocupació i
desenvolupament local).
7322
GU) RGE núm. 2095 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import rebut pels beneficiaris
amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions perquè les entitats locals contractin agents d'ocupació i desenvolupament local (agents
d'ocupació i desenvolupament local).
7322
GV) RGE núm. 2096 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de maig a octubre de 2016 a l'Hospital de Can Misses.
7322
GW) RGE núm. 2097 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de maig a octubre de 2016 a l'Hospital Son Espases.
7323
GX) RGE núm. 2098 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de maig a octubre de 2016 a l'Hospital Mateu Orfila.
7323
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GY) RGE núm. 2099 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de maig a octubre de 2017 a l'Hospital de Can Misses.
7323
GZ) RGE núm. 2100 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de maig a octubre de 2017 a l'Hospital Son Espases.
7323
HA) RGE núm. 2101 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de maig a octubre de 2017 a l'Hospital Mateu Orfila.
7323
HB) RGE núm. 2102 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de maig a octubre de 2015 a l'Hospital de Can Misses.
7323
HC) RGE núm. 2103 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de maig a octubre de 2015 a l'Hospital Son Espases.
7323
HD) RGE núm. 2104 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de maig a octubre de 2015 a l'Hospital Mateu Orfila.
7324
HE) RGE núm. 2105 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de maig a octubre de 2015 a l'Hospital de Can Misses.
7324
HF) RGE núm. 2106 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de maig a octubre de 2015 a l'Hospital Son Espases.
7324
HG) RGE núm. 2107 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de maig a octubre de 2015 a l'Hospital Mateu Orfila.
7324
HH) RGE núm. 2108 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de maig a octubre de 2016 a l'Hospital de Can Misses.
7324
HI) RGE núm. 2109 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de maig a octubre de 2016 a l'Hospital Son Espases.
7324
HJ) RGE núm. 2110 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de maig a octubre de 2016 a l'Hospital Mateu Orfila.
7324
HK) RGE núm. 2111 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de maig a octubre de 2017 a l'Hospital Can Misses.
7325
HL) RGE núm. 2112 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de maig a octubre de 2017 a l'Hospital Son Espases.
7325
HM) RGE núm. 2113/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de maig a octubre de 2017 a l'Hospital Mateu Orfila.
7325
HN) RGE núm. 2114 /18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de novembre de 2015 a abril de 2016 a l'Hospital Can Misses.
7325
HO) RGE núm. 2115/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de novembre de 2015 a abril de 2016 a l'Hospital Son Espases.
7325
HP) RGE núm. 2116/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de novembre de 2015 a abril de 2016 a l'Hospital Mateu Orfila.
7325
HQ) RGE núm. 2117/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de novembre de 2016 a abril de 2017 a l'Hospital Can Misses.
7326
HR) RGE núm. 2118/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de novembre de 2016 a abril de 2017 a l'Hospital Son Espases.
7326
HS) RGE núm. 2119/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de novembre de 2016 a abril de 2017 a l'Hospital Mateu Orfila.
7326
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HT) RGE núm. 2120/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Can Misses.
7326
HU) RGE núm. 2121/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Son Espases.
7326
HV) RGE núm. 2122/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de metges
de novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Mateu Orfila.
7326
HW) RGE núm. 2123/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Can Misses.
7326
HX) RGE núm. 2124/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Son Espases.
7327
HY) RGE núm. 2125/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions d'infermers
de novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Mateu Orfila.
7327
HZ) RGE núm. 2135/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost total de construcció
de l'emissari de Talamanca.
7327
IA) RGE núm. 2136/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
traumatologia a l'Hospital Can Misses dels darrers sis mesos.
7327
IB) RGE núm. 2137/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera d'urologia
a l'Hospital Can Misses dels darrers sis mesos.
7327
IC) RGE núm. 2138/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
mamografia a l'Hospital Can Misses dels darrers sis mesos.
7327
ID) RGE núm. 2139/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
traumatologia a l'Hospital de Formentera dels darrers sis mesos.
7328
IE) RGE núm. 2140/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera d'urologia
a l'Hospital de Formentera dels darrers sis mesos.
7328
IF) RGE núm. 2141/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
mamografia a l'Hospital de Formentera dels darrers sis mesos.
7328
IG) RGE núm. 2142/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
traumatologia a l'Hospital Son Espases dels darrers sis mesos.
7328
IH) RGE núm. 2143/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera d'urologia
a l'Hospital Son Espases dels darrers sis mesos.
7328
II) RGE núm. 2144/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
mamografia a l'Hospital Son Espases dels darrers sis mesos.
7328
IJ) RGE núm. 2145/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
traumatologia a l'Hospital Mateu Orfila dels darrers sis mesos.
7328
IK) RGE núm. 2146/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera d'urologia
a l'Hospital Mateu Orfila dels darrers sis mesos.
7329
IL) RGE núm. 2147/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
mamografia a l'Hospital Mateu Orfila dels darrers sis mesos.
7329

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2188/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats dels alumnes
de les Illes Balears a la selectivitat.
7329
B) RGE núm. 2193/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llibertat
d'expressió.
7329
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C) RGE núm. 2227/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a al·legacions a la
modificació del RD sobre compensació al transport de mercaderies.
7329
D) RGE núm. 2231/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures de
foment del transport públic.
7330
E) RGE núm. 2232/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ascensor de Can
Misses.
7330
F) RGE núm. 2233/18, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a situació de l'empresa
Cobra.
7330
G) RGE núm. 2257/18, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte d'ascensor entre
l'aparcament i l'entrada principal de l'Hospital Can Misses.
7330
H) RGE núm. 2258/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de garantia de demora.
7330
I) RGE núm. 2259/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació del director
general del Consorci del Velòdrom Palma Arena.
7330
J) RGE núm. 2260/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe de la Sindicatura
de Comptes sobre l'anàlisi del deute.
7331
K) RGE núm. 2261/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta de suprimir el delicte
d'enaltiment del terrorisme del Codi Penal.
7331
L) RGE núm. 2262/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IRPF de les Illes Balears
durant 2017.
7331
M) RGE núm. 2263/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a IRPF
de les rendes mitjanes i baixes.
7331
N) RGE núm. 2264/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
modernització hotelera.
7331
O) RGE núm. 2265/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigua dels aqüífers de Santa
Gertrudis a Eivissa.
7331
P) RGE núm. 2268/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a lliure designació.
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Q) RGE núm. 2269/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació a la
intermodal.
7332

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2154/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular de mercaderies.
7332

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2171/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a flexibilitat per a l'organització dels PMAR als centres
educatius i reforç per a la implantació dels PRAQ, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
7333

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 1922/18, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Govern davant el Ple, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 4502/17.
7334
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3.17. INFORMACIÓ
A) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i obertura del termini
de presentació d'esmenes..
7334
B) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1924/18 i 1919/18.
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4. INFORMACIONS
A) Resultats definitius de les eleccions a la Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears.

7334

B) Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió d'Economia i de la Comissió de Salut.

7335

C) Substitució a la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat
sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu" del Grup Parlamentari Mixt.
7335
D) Substitucions a diverses comissions de membres del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

7335

E) Modificació de l'acord quart de les Normes reguladores del procediment per a l'elecció del director o directora general i membres
del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
7335
F) Modificació de l'acord tercer de les Normes reguladores del procediment per a l'elecció dels membres del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
7335
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2018, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 2149/18, dels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes
Balears i Mixt, del tercer sector d'acció social.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, els Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt
presenten la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DEL TERCER SECTOR
D'ACCIÓ SOCIAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nostre Estatut, en el seu preàmbul, declara com un dels
principis vertebradors de la nostra societat que “Les Illes
Balears són una comunitat de persones lliures i per a persones
lliures, on cada persona pot viure i expressar identitats diverses,
amb esperit decidit de cohesió, fonamentat en el respecte a la
dignitat de totes i cadascuna de les persones.”
També en el seu article 12 , apartat 3, ens diu que “Les
institucions pròpies de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per complir les finalitats que els són pròpies i en el
marc de les competències que els atribueix aquest Estatut, han
de promoure, com a principis rectors de la política econòmica
i social, el desenvolupament sostenible encaminat a la plena
ocupació, la cohesió social i el progrés científic i tècnic de
manera que s’asseguri a tota la ciutadania l’accés als serveis
públics i el dret a la salut, l’educació, l’habitatge, la protecció
social, l’esplai i la cultura”.
L’article 15 del nostre Estatut està consagrat íntegrament als
drets de participació, i en el seu apartat 2 ens diu : “Els
ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar en
condicions d’igualtat en els assumptes públics, directament o
per mitjà de representants, en els termes que estableixen la
Constitució, aquest Estatut i les lleis”.
Per una altra part, la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears, al Títol IV, sobre la participació en
els serveis socials, destaca en el seu article 50 com a principi
general que: “El sistema de serveis socials, per a la consecució
dels seus fins, compta amb la participació de la ciutadania al
llarg de tot el cicle comprès entre la planificació, la gestió i
l’avaluació de la seva actuació. Sempre que sigui possible, les

decisions relatives al sistema de serveis socials s’han de
prendre amb la participació de la ciutadania”.
Sabem que la historia dels serveis socials a les nostres Illes
no seria la mateixa sense l’aportació de les entitats civils que
s’han dedicat als col·lectius vulnerables. L’anomenat Tercer
Sector Social de les Illes Balears ha esdevingut una part molt
important de la nostra societat. El seu conjunt de xarxes
d’entitats formen un extens mosaic de solidaritat i de
compromís, així com una estructura de serveis públics
excel·lents dels quals en són beneficiaris els usuaris, les seves
famílies, l’administració pública i tota la societat.
La seva missió és estar al costat dels col·lectius en
situacions de vulnerabilitat per tal d’ajudar-los a assolir la
mateixa igualtat d’oportunitats que la resta de ciutadans. A
través d’aquest contacte directe i pròxim, és quan les Entitats
del Tercer Sector Social (ETSS) han desenvolupat un
coneixement dels problemes socials molt útil per al
desenvolupament sostenible i la cohesió social de la nostra
societat.
Així i tot, la seva situació actual no està exempta de
fragilitats que cal vèncer. Per tot això resulta necessari establir
un marc regulador autonòmic que tengui com a finalitat enfortir
la capacitat del Tercer Sector d'Acció Social per atendre els
seus col·lectius i perquè esdevingui un interlocutor i un actor
eficient davant les administracions públiques i la resta de la
societat, tant pel disseny com per l’aplicació, el seguiment i
l’avaluació de les polítiques socials.
Aquesta llei en el Capítol I reconeix les ETSS i les seves
xarxes com aquelles associacions privades i independents que
es guien pels principis de la justícia social i la solidaritat entre
persones i entitats, a més de fer feina amb criteris de qualitat,
participació, responsabilitat social i transparència.
Per tal que es puguin diferenciar i reconèixer
administrativament les ETSS d’altres associacions i entitats que
fan accions similars, aquesta llei exigeix que les ETSS siguin
entitats sense ànim de lucre, orientades a solucionar els
problemes de les persones i els col·lectius que atenen, a
defensar els seus drets, a més d’estimular la participació i el
diàleg democràtic en el si de les seves organitzacions.
D’aquesta manera les ETSS reconegudes i censades per
aquesta llei tendran un estatus rellevant en el procés del diàleg
ciutadà que es defineix en el Capítol II. Aquest diàleg ha de
servir per dissenyar i avaluar les polítiques socials dirigides als
col·lectius que elles defensen, així com l’exercici efectiu dels
seus drets. Aquest diàleg es vehicularà a través del Consell de
Serveis Socials de les Illes Balears i del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, així com altres organismes similars
de les administracions púbiques de la CAIB.
Una feina que fan la majoria d’ETSS són els serveis de
responsabilitat pública, a través de subvencions, contractes o
concerts. En el Capítol III es defineixen les diferents
possibilitats de col·laboració en el sistema balear de serveis
socials i es fa extensiu al sistema balear de renda bàsica, al
servei balear d'ocupació, al sistema sanitari i a l’educatiu.
També en aquest capítol es defineix la importància de la
relació històrica que tenen les entitats en alguns sectors de
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serveis socials, així com la importància singular que tenen
algunes entitats pels seus propis usuaris, per la qual cosa la llei
preveu una col·laboració preferent de la que han de gaudir les
ETSS sobre altres entitats privades.
Aquesta preferència es concreta en una multiplicitat de
possibilitats per tal de fer feina colze a colze amb
l’administració púbica, en projectes d’especial complexitat i de
gran potencial innovador. La formalització d’aquesta
col·laboració es realitzarà a través de concerts i convenis que
ja permet l’actual llei de Serveis Socials i dels que contemplarà
la nova llei d’acció concertada.
Per tal de reforçar les estructures de les ETSS , així com la
seva imatge pública, el Capítol IV preveu l’elaboració d’una
Estratègia de Promoció del Tercer Sector Social de les Illes
Balears. Estratègia que s’haurà d’elaborar cada quatre anys i
avaluar cada any en un informe que el Govern presentarà al
Parlament.
Un altre aspecte de la promoció de les ETSS serà el que
realitzaran els consells insulars i els ajuntaments a través de
plans o activitats específiques que es realitzaran a tal efecte.
També es farà la promoció de les ETSS en el conjunt d’altres
entitats privades que desenvolupen accions socials com
fundacions, entitats bancàries i altres.
Per últim, la llei contempla també en el capítol IV, la
voluntat de les administracions públiques en adoptar mesures
que facilitin les inversions en infraestructures que hagin de fer
les ETSS, així com el reconeixement com a part interessada en
aquells projectes públics que, encara que no siguin de l’àmbit
pròpiament social, poden afectar les entitats o els col·lectius
vulnerables que defensen.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte crear un marc legal del Tercer
sector de les Illes Balears, a través de les organitzacions i
xarxes que el conformen; adoptar i promoure mesures
orientades a enfortir aquestes organitzacions i xarxes; regular
la manera de relacionar les administracions competents i les
entitats del tercer sector social en la provisió i el finançament
de serveis de responsabilitat pública i interès general per part
de les entitats del tercer sector social; impulsar la cooperació i
la col·laboració de les organitzacions entre si i amb el sector
públic, les empreses i altres agents socials; i promoure la seva
contribució i interlocució amb l’administració, en l'àmbit de la
intervenció social i en les polítiques i els sistemes de
responsabilitat pública relacionats amb aquest àmbit.
Article 2
Principis d’actuació de les entitats del tercer sector, i de la
relació entre aquestes i l’Administració
Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears, així com les actuacions que duguin a terme per si
mateixes o en col·laboració amb altres, s'han de sotmetre als
següents principis:
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a) Participació social.
Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears reforçaran la seva base social duent a terme accions
dirigides a mantenir-la o incrementar-la i afavorint la
participació activa dels diferents col·lectius en la seva vida
interna i en la seva activitat externa.
El sector públic impulsarà la participació social de la
ciutadania en l'àmbit de la intervenció social a través del Tercer
Sector Social de les Illes Balears i ajudarà a enfortir el teixit
social a través d'accions de promoció de les seves
organitzacions i xarxes.
Tant les administracions públiques responsables dels serveis
de responsabilitat pública com les organitzacions del tercer
sector quan participin en la seva provisió, impulsaran la
participació directa de les persones usuàries, promovent la seva
organització i dinàmiques grupals de participació en els serveis.
b) Solidaritat i justícia.
Tant el sector públic com les organitzacions del Tercer
Sector Social de les Illes Balears promouran el voluntariat i
l'ajuda mútua. Alhora, continuaran avançant en la
professionalització de les respostes, a través de la prestació de
serveis per personal remunerat i la formació de les persones,
tant professionals com voluntaris, que participen en activitats
d'ajuda mútua.
A més, prestaran especial atenció a les situacions que
afronten els que, per diferents motius, no accedeixen als
sistemes de responsabilitat pública, procurant que, de cap
manera, no quedin desateses les seves necessitats més bàsiques
i puguin comptar amb el suport necessari per iniciar processos
d'inclusió.
c) Responsabilitat pública i coresponsabilitat en la inclusió
social.
Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears i les administracions públiques han de garantir una
actuació dirigida a l'exercici efectiu dels drets socials i
col·laboraran per afavorir al màxim l'accés a l'ocupació, a
l'habitatge, als serveis socials, a l'educació i la salut, entre
d'altres serveis, promovent la consolidació i el desplegament
dels sistemes de responsabilitat pública, i contribuint igualment
a sostenir i donar suport a les famílies i altres xarxes de
solidaritat, ajuda mútua i suport informal.
d) Diàleg civil i democràcia participativa
Les administracions públiques de les Illes Balears donaran
a les organitzacions i xarxes del Tercer Sector Social de les
Illes Balears la possibilitat d'expressar i intercanviar
públicament les seves opinions en tots els àmbits d'actuació de
l'Administració i hi mantindran un diàleg obert, transparent i
habitual, sobre les polítiques socials a través de la posada en
marxa de meses de diàleg civil o la participació en òrgans
consultius o en processos específics que es desenvolupin a
l'efecte.
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e) Cooperació entre el sector públic i les organitzacions del
Tercer Sector.
El sector públic balear i les organitzacions del Tercer Sector
Social de les Illes Balears han de promoure les condicions
necessàries per sostenir, formalitzar i impulsar la seva
cooperació i col·laboració actual, amb relació a activitats de
responsabilitat pública i a altres activitats socials d'interès
general, així com per desenvolupar noves formes i instruments
de cooperació o col·laboració, i estendre els existents a nous
àmbits de la intervenció social i dels sistemes de responsabilitat
pública.
f) Transversalitat de les actuacions orientades a la inclusió
social.
Quan les administracions públiques balears i les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears
desenvolupin plans, programes i accions en l'àmbit de la
intervenció social, impulsaran la col·laboració amb tots els
sistemes de responsabilitat pública i àmbits relacionats amb la
protecció social i les polítiques socials.
Així mateix, impulsaran accions perquè les polítiques i
línies d'acció de caràcter general, en qualsevol dels àmbits
d'actuació pública, tenguin en compte les necessitats i
demandes de les persones, famílies, col·lectius o comunitats en
situació de vulnerabilitat o exclusió, desprotecció, discapacitat
o dependència.
g) Responsabilitat social corporativa.
A més dels principis esmentats, les ETSS adoptaran els
principis de responsabilitat social corporativa com els de la
transparència interna, de respecte medi ambiental i de
compliment de la legislació de riscs laborals.
Article 3
Organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears
1. A l'efecte d'aquesta llei, formen part del Tercer Sector Social
de les Illes Balears les entitats d'iniciativa social i privada, en
les quals la finalitat principal és promoure la inclusió
sociolaboral i l'exercici efectiu dels drets de persones, famílies,
grups, col·lectius o comunitats que afrontin situacions de
vulnerabilitat o exclusió, desprotecció, discapacitat o
dependència, prestin suports o realitzin les activitats
necessàries en els àmbits de serveis socials, laboral, educatiu,
sanitari, o qualsevol altre transversal que afecti els esmentats
col·lectius.
2. A més de la finalitat establerta en el paràgraf anterior, per ser
considerada organització del Tercer Sector de les Illes Balears
als efectes d'aquesta llei, les organitzacions han de complir amb
els requisits i les característiques següents:

primer d'aquest article: per això l'objecte social i la missió de
les organitzacions se centraran exclusivament en l'atenció d'un,
diversos o tots els col·lectius de persones que estiguin en
situacions de vulnerabilitat, exclusió, desprotecció, discapacitat
i/o dependència.
De la mateixa manera, l'objecte social i la missió de les
entitats del tercer sector se centraran no només en la prestació
de programes o serveis, sinó en la realització d'altres accions
tendents a defensar els drets i promoure’n la inclusió
sociolaboral, tota vegada que per a les entitats del tercer sector
social la prestació de serveis no és un fi en si mateix, sinó un
mitjà per assolir l'objectiu de la plena inclusió i igualtat amb la
resta de la ciutadania.
c) Són entitats d'acció voluntària: compten amb una base
social conformada per persones voluntàries, persones sòcies,
persones que formen part dels òrgans de govern de manera no
remunerada o altres persones que col·laboren amb l'entitat de
manera voluntària. L'acció voluntària la portaran a terme
mitjançant programes de voluntariat i donant compliment a la
legislació sobre voluntariat vigent en cada moment en l'àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
d) Són entitats l'àmbit d'actuació de les quals es
desenvolupa totalment o parcialment en la comunitat autònoma
de les Illes Balears: actuen en el territori de les Illes Balears,
amb independència del lloc on s'ubiqui la seva seu social o
domicili legal.
e) Són entitats que formen part de la societat i sorgeixen
d'ella i per a ella: sorgeixen de la societat i mantenen, des del
seu origen, un vincle i un compromís estable amb el territori de
les Illes Balears i amb les persones, famílies, grups, col·lectius
o comunitats destinataris de la seva activitat, o estan
constituïdes directament per les pròpies persones i famílies
destinatàries; i es dirigeixen a més a col·lectivitats
indeterminades de persones i no a persones determinades.
En conseqüència, han d'adoptar la forma jurídica
d'associacions, fundacions, organitzacions religioses, entitats
singulars regulades en el Reial Decret 415/1996, d'1 de març,
pel qual s’estableixen les normes d’ordenació de la Creu Roja
Espanyola, o en el Reial Decret 358/1991, de 15 de març, pel
qual es reordena l’Organització Nacional de Cecs Espanyols,
i cooperatives d'iniciativa social sense ànim de lucre, així com
altres entitats formalment constituïdes i dotades de personalitat
jurídica pròpia que preveu l'article 4 de la present llei.
f) Són entitats d'iniciativa privada, institucionalment
separades de l'administració i autogovernades, el seu òrgan de
govern no pot estar participat per empreses mercantils i, en el
cas de participació d'una o diverses administracions públiques,
aquesta participació no pot excedir del 50%.

a) Són entitats sense ànim de lucre: no persegueixen la
distribució de beneficis econòmics i tenen establerta
jurídicament l'obligació de reinvertir qualsevol benefici en la
missió de l'organització o, el que és el mateix, la impossibilitat
de distribuir beneficis.

g) Són entitats participatives: adopten formes de
participació per a la presa de decisions d'acord amb el que
estableix la seva normativa aplicable i, amb independència de
la forma o la composició del seu òrgan de govern, articulen
mecanismes per donar veu a les persones a les quals es dirigeix
el seu objecte social.

b) Són entitats l'objecte únic i principal de les quals és
treballar per a algun dels col·lectius esmentats en l'apartat

h) Són entitats que comparteixen coneixement i fomenten
la cooperació entre elles, i poden formar part d'alguna o
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algunes xarxes de segon o tercer nivell integrades per
organitzacions del tercer sector social, d'acord amb el que
estableix l'article 5 d'aquesta llei.
Article 4
Altres entitats del tercer sector
A l'efecte d'aquesta llei, i de manera excepcional, seran
considerades també incloses dins del Tercer Sector Social de
Balears les organitzacions, amb formes jurídiques alienes al
Tercer Sector, en les quals els òrgans de govern estiguin
participats exclusivament per organitzacions del Tercer Sector
Social de Balears, o bé per Administracions Públiques fins a un
màxim del 50% , que hagin estat constituïdes per complir la
finalitat social d'aquestes últimes.
Especialment, s'inclouran en aquest àmbit les empreses
d'inserció social i laboral que estiguin degudament inscrites en
els registres oficials corresponents, sempre que compleixin els
requisits recollits en el paràgraf anterior, a més dels previstos
en la seva normativa específica. També es consideraran entitats
del tercer sector les cooperatives d'acció social sense afany de
lucre.
També s'inclouran en aquest àmbit els centres especials
d'ocupació sense afany de lucre d’imprescindibilitat social. A
l'efecte d'aquesta llei, es consideren centres especials
d'ocupació d'imprescindibilitat social aquells que no tenen ànim
de lucre, que es consagren exclusivament en objectiu i finalitat
a la integració laboral i social de les persones amb discapacitat
i que compleixen, com a mínim, amb dos dels següents
requisits:
a) Que com a mínim el 70% de les persones amb
discapacitat que integren la seva plantilla siguin persones amb
discapacitat i amb majors necessitats de suport inclosos en
algun dels següents col·lectius:
- Persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental o
discapacitat intel·lectual amb grau igual o superior al 33%.
- Persones amb discapacitat física o sensorial amb grau
igual o superior al 65%.
b) Que un mínim del 75% de les persones amb discapacitat
que integren la plantilla estiguin contractades en la modalitat
indefinida. No es tindran en compte en el còmput de la plantilla
els treballadors amb contracte per a la formació i
l'aprenentatge.
c) Que el centre especial d'ocupació sigui un mitjà per a la
inclusió del major nombre de persones a l'empresa ordinària,
mitjançant la prestació de serveis d'itinerari d'inserció
sociolaboral. Per això, el centre especial d'ocupació haurà de
prestar accions de treball amb suport en empresa ordinària a un
nombre mínim de persones amb discapacitat equivalent al 30%
de la seva plantilla, computada segons el que preveu la lletra b)
anterior.
Article 5
Les xarxes del tercer sector social
A l'efecte d'aquesta llei, s'entén per xarxes del Tercer Sector
Social de les Illes Balears les entitats legalment constituïdes,
que són fruit de l’acord d’un conjunt d’organitzacions,
representatives d'altres, així com les organitzacions
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d'intervenció directa del Tercer Sector Social de les Illes
Balears que siguin representatives d'un determinat col·lectiu,
quan no hi hagi una xarxa que el representi en el territori o
l’àmbit geogràfic d'actuació de què es tracti.
Article 6
Activitats d'intervenció social i activitats socials d'interès
general que realitzen les organitzacions del tercer sector
social
1. S'entenen com activitats d'intervenció social, aquelles
activitats desenvolupades amb la finalitat de promoure la
inclusió social i l'exercici efectiu dels drets de les persones,
famílies, grups, col·lectius o comunitats que afronten situacions
de vulnerabilitat o exclusió, desprotecció, discapacitat o
dependència, que lluiten contra la desigualtat social, la
marginació, la desprotecció i la violència masclista, i que
avancen en la necessària transformació social cap a una societat
més justa, solidària, igualitària, participativa i democràtica.
2. En particular, es consideren com activitats d'intervenció
social dels serveis socials, la promoció de l'accés a l'ocupació,
les activitats d’inserció laboral i formació per a la qualificació
professional i qualsevol altra activitat desenvolupada, amb la
finalitat que s'acaba de referir, en els espais d'interacció entre
àmbits, polítiques i sistemes com l'espai sociolaboral,
sociohabitacional, socioeducatiu, sociosanitari, sociojudicial o
sociocultural, entre d'altres.
3. Es consideren activitats socials d'interès general aquelles
activitats d'intervenció social, dutes a terme per organitzacions
no lucratives, realitzades per personal remunerat o per personal
voluntari, de manera desinteressada i lliurement. En concret, es
consideraran com a tals les següents:
a) Sensibilització, denúncia, participació en processos
d'elaboració o modificació de normes o interlocució amb el
sector públic i altres agents socials.
b) Promoció i articulació de la solidaritat organitzada i la
participació social de la ciutadania i, en particular, del
voluntariat social, l'ajuda mútua i l'associacionisme de les
persones destinatàries.
c) Detecció de necessitats, recerca i innovació.
d) Provisió (disseny, prestació, avaluació i millora) de
serveis de responsabilitat pública, o aliens a aquesta, i
realització d'altres activitats o projectes d'intervenció.
4. Les prestacions i els serveis de responsabilitat pública en
l'àmbit de la intervenció social constitueixen el sistema de
serveis socials que habitualment seran de caràcter no econòmic,
si més no, excepcionalment podran ser serveis d’interès
econòmic general, en els termes en què aquests conceptes són
definits a la normativa de referència de la Unió Europea, tant
si són proveïts directament per les administracions públiques,
com si aquestes compten amb la col·laboració de la iniciativa
privada.
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Article 7
Cens d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears
El departament competent del Govern de les Illes Balears
en matèria de polítiques socials crearà i mantindrà actualitzat
un cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les
Illes Balears.

5. Els consells insulars i els ens municipals, a través dels
consells de serveis socials insulars i els consells de serveis
socials locals (article 52) mantindran un diàleg de les mateixes
característiques amb les xarxes del Tercer Sector Social de les
Illes Balears que tenguin activitat en els seus respectius
territoris.

El dit cens s’entendrà integrat dins el registre general
d’entitats d’iniciativa social.

Article 9
Participació en òrgans consultius de les administracions
públiques balears i en iniciatives puntuals relacionades amb
l'orientació de la seva acció

Serà fàcilment accessible i podrà ser consultat a la web del
Govern de les Illes Balears i les organitzacions podran fer la
seva sol·licitud d'inscripció i actualitzar les seves dades de
manera tant presencial com electrònica.

Les administracions públiques de Balears amb
responsabilitats en l'àmbit de la intervenció social, inclouran a
les xarxes del Tercer Sector Social de Balears de referència en
el seu respectiu territori:

L’acreditació de compliment dels requisits es farà amb la
comprovació del que estableixin els estatuts, de l’acta
fundacional o del document de constitució de l’entitat, així com
de la presentació de la memòria d’activitats anual i hauran
d’acreditar el compliment de les obligacions de les
organitzacions i l’estatut del voluntari del títol II de la Llei del
voluntariat de les Illes Balears, mitjançant la presentació d’una
declaració responsable.

a) En òrgans consultius de les mateixes administracions
públiques.

Capítol II
Diàleg civil i altres instruments o espais de diàleg amb el
sector públic i altres agents
Article 8
Diàleg ciutadà
1. En virtut del principi de diàleg ciutadà, les organitzacions i
xarxes del Tercer Sector Social de les Illes Balears i, a través
d’aquestes, les persones, famílies, col·lectius i comunitats
destinatàries i protagonistes de la intervenció social, tendran
dret a participar en les polítiques públiques que els afecten, en
totes les seves fases, inclosa la fase d'execució, en els termes
previstos en la present llei i en la normativa reguladora de cada
sistema, sense menyscabar les facultats de decisió que
corresponguin als òrgans de govern de cada institució.

b) En activitats o grups de treball específics, puntuals o
periòdics, relacionats amb el disseny, l’elaboració, el seguiment
i l’avaluació de les seves polítiques i plans; o altres iniciatives
del sector públic, de manera particular quan afectin directament
el Tercer Sector Social o es duguin a terme amb la seva
col·laboració.
Les entitats que formin part dels òrgans consultius o
participin activament en grups de treball juntament amb
l’Administració, accediran a la documentació de què disposa
l’administració, d’acord amb la legislació (article 59 de la Llei
4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears).
Article 10
Participació en el Consell Econòmic i Social de Balears
Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears participaran en el Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears i tindran dret a designar dues persones
representants com a membres de ple dret, en la forma que
disposi la norma reguladora d'aquest òrgan.
Capítol III
Col·laboració en l'execució de polítiques de l'àmbit de la
intervenció social

2. Diàleg ciutadà constitueix un procés formal d'interlocució i
col·laboració entre el sector públic i les organitzacions i xarxes
del Tercer Sector Social de les Illes Balears , a nivell executiu
i reglamentari, per orientar, impulsar i avaluar les polítiques
socials i altres iniciatives del sector públic i del Tercer Sector
Social en l'àmbit de la intervenció social.

Article 11
Col·laboració en els sistemes de responsabilitat pública i en
els espais d'interacció entre sistemes

3. El Govern de les Illes Balears, a través del Consell de
Serveis Socials de les Illes Balears (article 52 de la Llei 4/2009,
d’11de juny, de serveis socials de les Illes Balears) , mantindrà
un diàleg permanent, operatiu i bidireccional amb les xarxes
del Tercer Sector en l'àmbit de la intervenció social, que es
tradueixi en iniciatives concretes a impulsar per qualsevol de
les parts o en col·laboració, fent un seguiment i una avaluació
d’aquestes.

1. La participació de les organitzacions i xarxes del Tercer
Sector Social de les Illes Balears en les polítiques socials, en
totes les seves fases inclosa la seva execució, es materialitzarà
a través de la cooperació, en els termes previstos en la present
Llei i en la normativa reguladora de cada sistema. El seu abast
serà determinat per l'administració pública responsable de l'àrea
o del nivell d'atenció en què tindrà lloc i podrà donar-se en els
següents aspectes:

4. Aquest diàleg tindrà també per objecte progressar en el
reconeixement i l'exercici efectiu dels drets per part d'aquelles
persones, famílies, col·lectius i comunitats que afronten més
dificultats per exercir-los.

a) Participació en la gestió dels sistemes de responsabilitat
pública en l'àmbit de la intervenció social i dels espais
d'interacció entre sistemes (sociolaboral, sociohabitacional,
sociosanitari, socioeducatiu i sociocultural, entre d’altres).
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b) Participació en la provisió (disseny, prestació, avaluació
i millora) de serveis de responsabilitat pública o que s'estan
consolidant, progressivament, com serveis de responsabilitat
pública.
c) Participació en tot cas delegada per l'administració
pública responsable, quan estigui normativament definida, en
la realització de funcions vinculades a la figura de referent i a
la coordinació de cas (diagnòstic, programació, seguiment i
avaluació de la intervenció, incloent funcions d'acompanyament
social) que poden afectar més d'un sistema de responsabilitat
pública (entre d'altres, serveis socials, sanitat, educació).
d) Participació en l'acompanyament social a les persones i
famílies, al llarg de tot el procés d'intervenció i, en qualsevol
cas, exercint des de l'inici activitats de contacte amb les
persones destinatàries, que permetin que aquestes tinguin
coneixement dels recursos, així com d'acollida inicial,
informació, orientació i derivació cap als serveis d'accés al
sistema balear de serveis socials.
2. El sistema balear de serveis socials, el sistema balear de
renda bàsica i el servei balear d'ocupació i l'espai sociolaboral
es configuren com sistemes i espais de responsabilitat pública
a partir d'un model mixt que combina la responsabilitat pública
amb la prevalença de la iniciativa pública i la iniciativa social
en el seu desplegament.
3. Els sistemes sanitari i educatiu balears han de promoure la
participació de les organitzacions i xarxes del Tercer Sector
Social de Balears en l'espai sociosanitari i socioeducatiu en què
la seva contribució és més rellevant, així com altres activitats
de les organitzacions del Tercer Sector Social que
complementin els dos sistemes i possibilitin l'assoliment de la
seva finalitat, habilitant les fórmules i vies de participació
necessàries.
Article 12
Col·laboració en la provisió de serveis de responsabilitat
pública
1. Les administracions públiques balears amb responsabilitat en
l'àmbit de la intervenció social articularan la participació de les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears en
el disseny, la prestació, l’avaluació i la millora dels serveis de
responsabilitat pública.
2. Dita participació s'articularà en particular quan aquestes
organitzacions vinguin prestant aquests serveis, fins i tot abans
de la seva consolidació com serveis de responsabilitat pública,
a l'efecte de reconèixer la seva experiència i el valor de la seva
contribució, històrica i actual, per a les persones destinatàries
i per als propis sistemes de responsabilitat pública i la seva
configuració i consolidació.
3. En qualsevol cas, quan la seva activitat tingui un caràcter
singular, considerant que aquest supòsit es produeix:
a) Quan presenten determinades característiques com a
organització: vinculació a un territori i col·lectiu, participació
de les persones destinatàries fins i tot al govern de l'entitat,
reinversió de qualsevol eventual benefici en la seva missió,
combinació de la participació en la provisió de serveis de
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responsabilitat pública amb altres activitats socials d'interès
general.
b) Quan les característiques de la seva intervenció afegeixin
valor a la provisió de serveis de responsabilitat pública, oferint
a persones i famílies una atenció personalitzada, integral
(mitjançant la combinació de diferents serveis i l'assumpció
d'una funció d'acompanyament social, que poden abastar fins
i tot més d'un àmbit o sistema de responsabilitat pública) i
contínua i, fins i tot, quan sigui necessària, al llarg de la vida,
anticipant-se a l'evolució de les necessitats i innovant en les
respostes.
4. Les administracions públiques balears promouran aquelles
pràctiques que aportin valor afegit a la provisió de serveis de
responsabilitat pública, i, en particular, totes aquelles
vinculades als models d'atenció i als criteris de qualitat
previstos en les normes sectorials en l'àmbit de la intervenció
social, i altres com la reinversió de l'eventual benefici en la
missió o la finalitat social de les organitzacions del Tercer
Sector Social de les Illes Balears i de les empreses lucratives.
Article 13
Col·laboració en la funció de referent i la coordinació de
cas
1. Les administracions públiques balears amb responsabilitat en
l'àmbit de la intervenció social facilitaran la participació de les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears en
l'exercici de funcions de coordinació de cas en el marc dels
sistemes de responsabilitat pública que les prevegin, sempre
sota la supervisió de les administracions públiques responsables
de la provisió dels diferents serveis i prestacions i, per tant,
entre altres aspectes, de la seva assignació a les persones i
famílies usuàries.
2. En particular, han de facilitar aquesta participació en les
funcions de referent i coordinació de cas quan les
organitzacions ofereixin a les persones i famílies destinatàries
una atenció personalitzada i integral, mitjançant la combinació
de diferents serveis i activitats que poden desbordar, fins i tot,
un determinat àmbit o sistema (entre d’altres, serveis socials,
educació, salut) i d'atenció continuada, adaptant-la a l'evolució
de les seves necessitats, capacitats i preferències.
Article 14
Col·laboració en altres activitats socials d'interès general
1. Les administracions públiques balears i les organitzacions
del Tercer Sector Social de les Illes Balears promouran
sinergies en la seva acció en l'àmbit de la intervenció social i
impulsaran conjuntament projectes orientats a reforçar l'accés
als drets dels col·lectius i de les comunitats més desfavorits, i
l'enfortiment de la societat civil organitzada i dels sistemes de
responsabilitat pública.
2. A aquest efecte, desenvoluparan formes innovadores en la
gestió de projectes compartits entre si i amb altres agents
socials, des de la fase de detecció de necessitats a l'avaluació,
tant si aquests es desenvolupen en el marc dels sistemes de
responsabilitat pública, particularment en relació amb
prestacions o serveis experimentals, com fora, per respondre les
necessitats socials i la seva evolució.
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Article 15
Instruments per formalitzar la col·laboració entre les
administracions públiques i les organitzacions del Tercer
Sector Social de les Illes Balears

f) Actuar de manera que s'observi, efectivament, en la seva
organització, funcionament i activitats el principi d'igualtat de
tracte entre dones i homes, complint el que disposa la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

1. Per formalitzar la cooperació amb les organitzacions del
Tercer Sector Social de les Illes Balears en la provisió de
serveis de responsabilitat pública en l'àmbit de la intervenció
social, les administracions públiques balears podran adoptar el
règim de concert diferenciat segons la legislació autonòmica
que a tal efecte es pugui crear en un futur sobre acció
concertada.

g) Actuar de forma respectuosa amb el medi ambient.

2. Així mateix, les administracions públiques balears podran
formalitzar els convenis i acords marc de col·laboració que
preveu la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears, per donar cobertura a la provisió de serveis de
responsabilitat pública així com a altres activitats socials
d'interès general de les organitzacions que les administracions
públiques considerin oportú promoure.
3. La cooperació per a la provisió de serveis de responsabilitat
pública amb entitats amb una activitat de caràcter singular, a
què fa referència l’article 12.3 d’aquesta llei, es podrà
formalitzar a través de convenis de conformitat amb l’article
90.2 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears.
Article 16
Obligacions de les organitzacions del Tercer Sector Social
de les Illes Balears que col·laborin amb les administracions
públiques balears
1. Les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes
Balears que cooperin amb les administracions públiques balears
en la provisió de serveis socials de responsabilitat pública o
col·laborin en altres activitats socials d'interès general tindran
les següents obligacions:
a) Garantir unes condicions laborals dignes al personal
remunerat, complint els convenis col·lectius de referència, així
com unes condicions adequades al personal voluntari, d'acord
amb la legislació del voluntariat.
b) Ser transparents i retre comptes, internament i
externament, segons la legislació vigent a les Illes Balears
(article 77.3 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials
de les Illes Balears).
c) Considerar i avaluar l'impacte de la seva activitat, des de
la triple perspectiva social, ambiental i econòmica; la
perspectiva de gènere i, en darrer terme, sobre els drets i les
oportunitats de les persones destinatàries últimes.
d) Fer servir procediments participatius per a la presa de
decisions, adaptats a la naturalesa jurídica de l'organització, no
basats en la propietat del capital i que impliquin, en diferents
graus, els col·lectius que formen part de l'organització, incloses
les persones destinatàries.
e) Disposar d'un estil de gestió democràtic i d’una estratègia
de relació amb les parts interessades, internes i externes.

h) Garantir la prestació de serveis en les millors condicions.
i) Fomentar la millora contínua de la capacitat tècnica, dels
recursos metodològics i organitzatius i de la seva capacitat
d'actuació.
j) Complir amb la normativa de protecció de dades de
caràcter personal.
k) Realitzar un esforç per atendre les persones ciutadanes en
l'idioma oficial que aquestes triïn.
l) Elaborar comptes anuals sotmesos a l'aprovació del seu
òrgan de govern i a una auditoria externa.
m) Actuar de manera que s'observi efectivament en la seva
organització, funcionament i activitats el principi d'igualtat
d'oportunitats i de tracte i no-discriminació amb independència
de qualsevol circumstància personal o social.
n) Fomentar la contractació i la integració de persones amb
discapacitat i de persones en procés d'inserció sociolaboral, així
com de persones amb risc d’exclusió social.
2. Per garantir el compliment d’aquestes obligacions, les
administracions públiques establiran els mecanismes
d’avaluació periòdica necessaris, amb la participació de totes
les parts, segons la legislació vigent a les Illes Balears (article
77.3 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears).
L'incompliment de les esmentades obligacions podrà donar
lloc a la rescissió de la cooperació i la col·laboració amb les
administracions públiques balears.
Capítol IV
La promoció del tercer sector social de les Illes Balears
Article 17
Estratègia de Promoció del Tercer Sector Social de les Illes
Balears
1. El departament competent del Govern de les Illes Balears en
matèria de polítiques socials, en col·laboració amb les xarxes
del Tercer Sector Social de les Illes Balears a través de la Mesa
de Diàleg Ciutadà de les Illes Balears o organisme que la
substitueixi, elaborarà una estratègia de promoció del Tercer
Sector Social de les Illes Balears que inclourà actuacions per a
cadascuna de les parts i en col·laboració.
2. Aquesta estratègia, que tendrà un període de vigència de
quatre anys, inclourà objectius i mesures relacionades amb
l'enfortiment de les organitzacions i xarxes del Tercer Sector
Social de les Illes Balears, l'impuls de la seva contribució social
i el desenvolupament de les seves diferents funcions en tot
l'àmbit de la intervenció social.
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3. L'estratègia ha de preveure, almenys, els següents aspectes:
desenvolupament de la base social i participació en les
organitzacions; enfortiment organitzatiu i de la gestió;
estructuració del Tercer Sector Social de les Illes Balears i
col·laboració entre organitzacions; sostenibilitat, autonomia,
transparència i rendició de comptes; inversions i
infraestructures; col·laboració amb el sector públic;
col·laboració amb les empreses; foment, fiscalitat i
reconeixement del Tercer Sector Social de les Illes Balears.
4. L'estratègia inclourà les accions i mesures de foment del
Tercer Sector Social de les Illes Balears que el Govern de les
Illes Balears dugui a terme, des dels seus diferents
departaments, i en qualsevol cas dels d’educació, salut, treball
i serveis socials. Aquestes mesures seran activitats tant de
l'àmbit de la intervenció social com del de la promoció de
l'activitat econòmica i de les organitzacions que la
desenvolupen. En concret, es relacionaran les subvencions i els
ajuts que el departament competent en matèria de polítiques
socials promourà a fi de facilitar el funcionament de les xarxes
del Tercer Sector Social, així com la realització d'activitats
socials d'interès general d'àmbit supraterritorial, per les
organitzacions i xarxes del Tercer Sector Social de les Illes
Balears.
5. L'estratègia inclourà un plantejament respecte de la
influència mútua i la interacció entre el sector públic i el tercer
sector social en l'àmbit de la intervenció social, identificant
oportunitats per enfortir la col·laboració entre les
administracions públiques i el tercer sector social dins d'un
marc de consolidació dels sistemes de responsabilitat pública
i garantint sempre la gestió pública directa de les prestacions i
dels serveis de primera acollida de les demandes, la valoració,
el diagnòstic i l’orientació en els termes definits en els articles
12 i 13 de la present llei.
6. L'estratègia se suportarà en un diagnòstic -llibre blanc o
similar- i comptarà amb indicadors que permetin realitzar un
informe de seguiment de la seva execució, de caràcter anual, i
un informe d'avaluació dels seus resultats, en finalitzar el
període de vigència de l'estratègia. Tots dos informes han de
ser tramesos al Parlament i presentats en compareixença a
comissió per part del titular responsable de la conselleria
competent en la matèria.
Article 18
Mesures de promoció d'altres nivells de les administracions
públiques balears
1. Els consell insulars i els ens locals podran elaborar
estratègies de promoció del Tercer Sector Social en relació amb
els seus respectius àmbits geogràfics de competència. Aquestes
estratègies, en tot cas, han de coordinar-se amb l'estratègia de
promoció del tercer sector social de Balears.
2. Els consell insulars i els ens locals realitzaran convocatòries
anals de subvencions o línies de col·laboració, orientades a
donar suport a la realització, per part de les organitzacions del
Tercer Sector Social, d'activitats socials d'interès general en els
respectius àmbits territorials de la seva competència i el
funcionament de les organitzacions i xarxes del dit àmbit, a més
d'adoptar altres mesures de promoció.
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Article 19
Suport i col·laboració amb altres agents que duen a terme
accions de promoció de les activitats socials d'interès
general de les organitzacions alienes a la provisió de serveis
de responsabilitat pública
1. Les administracions públiques balears impulsaran la
col·laboració amb altres agents que duen a terme accions de
promoció del Tercer Sector Social de les Illes Balears, amb
especial atenció a les obres socials de caixes d'estalvis,
fundacions bancàries i altres entitats privades, establint:
a) Sinergies en el finançament de les activitats socials
d'interès general de les organitzacions alienes a la provisió de
serveis de responsabilitat pública.
b) Aliances i col·laboracions entre si i amb altres
organitzacions orientades al foment del Tercer Sector Social i
les seves activitats socials d'interès general, mitjançant accions
de formació, suport tècnic, patrocini i mecenatge, o
col·laboració en projectes, entre d'altres.
2. El Govern de les Illes Balears elaborarà i impulsarà
iniciatives orientades a reforçar la pràctica i la cultura de
participació de la ciutadania i les empreses en el finançament
d'aquestes activitats socials d'interès general de les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears que
inclouran, entre d'altres:
a) Accions adreçades a la ciutadania i a les empreses, de
sensibilització, reconeixement i difusió de bones pràctiques,
impuls de pràctiques innovadores, informació sobre incentius
fiscals i difusió de projectes d'interès.
b) Accions dirigides a les organitzacions, de formació i
suport tècnic en captació de recursos, comunicació,
transparència i rendició de comptes, avaluació de l'impacte,
relació amb les parts interessades, accés a programes europeus
i fons internacionals i altres estratègies coherents amb la
implicació de tercers en el finançament de l'activitat de les
organitzacions.
Article 20
Promoció de la col·laboració entre les empreses i el Tercer
Sector Social de les Illes Balears per part de les
administracions públiques balears
1. Les administracions públiques balears, en l'àmbit de les
seves respectives competències, contribuiran a generar
condicions per al desenvolupament de la col·laboració entre les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears i les
empreses, en l'àmbit de la intervenció social.
2. A aquest efecte, podran impulsar, entre d'altres:
a) Iniciatives de sensibilització adreçades a les empreses i
al Tercer Sector Social de les Illes Balears.
b) Promoció d'espais per al coneixement mutu i intercanvi
de propostes de col·laboració.
c) Desenvolupament d'instruments de suport, formació i
mediació.
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d) Canalització d'iniciatives en les dues direccions, de les
organitzacions cap a les empreses i de les empreses cap a les
organitzacions.

a) La difusió d'informació bàsica sobre el Tercer Sector
Social de les Illes Balears i la seva contribució en termes
quantitatius a la societat balear.

e) Difusió de les iniciatives de col·laboració posades en
marxa.

b) El manteniment de contactes periòdics amb el sector
públic i altres agents socials.

f) Desenvolupament d'incentius fiscals a les diferents
formes de col·laboració.

c) La participació en accions d'informació en mitjans de
comunicació social, públics i privats, i la formalització d'acords
amb aquests mitjans per a la realització de diverses accions de
comunicació en col·laboració.

g) I promoció d'iniciatives d'interès general, alienes a la
provisió de serveis de responsabilitat pública, desenvolupades
en col·laboració, en l'àmbit de la intervenció social, mitjançant
subvencions al Tercer Sector Social de Balears.

d) La realització d'una campanya anual de comunicació al
voltant d'un dia significatiu.

3. Les iniciatives per impulsar la col·laboració a què es
refereixen els paràgrafs anteriors, tindran per objecte, entre
d'altres possibles:

e) La realització d'accions de sensibilització i formació,
amb la participació de les organitzacions i xarxes del tercer
sector, en centres d'ensenyament.

a) Accions de patrocini i mecenatge, donació, màrqueting
amb causa o altres accions, puntuals o no, que fonamentalment
mobilitzen recursos econòmics de les empreses per al
desenvolupament d'iniciatives d'interès general de les
organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears, en
l'àmbit de la intervenció social alienes a la provisió de serveis
de responsabilitat pública.

f) La celebració d'un congrés periòdic de les organitzacions
del Tercer Sector Social de les Illes Balears que serveixi de
referència a les pròpies organitzacions i xarxes del sector i a
altres agents.

b) I accions de voluntariat corporatiu, convenis per a la
posada en marxa de projectes compartits o altres accions que
impliquen una col·laboració de caràcter més estable,
connectades amb enfocaments de responsabilitat social i amb
la missió de les empreses i les organitzacions, i la mobilització
no només de capital econòmic, sinó també humà i social.
Article 21
Mesures de suport al desenvolupament d'infraestructures,
la realització d'inversions, la millora de la gestió i l'impuls
de l'activitat econòmica de les organitzacions
1. Les administracions públiques balears procuraran adoptar
mesures, amb més intensitat i compromís en els àmbits en què
la contribució de les organitzacions i xarxes del Tercer Sector
Social de les Illes Balears sigui més gran, per facilitar-los que
puguin disposar d'instal·lacions i infraestructures adequades
afectes al desenvolupament d'activitats socials d'interès general.
2. Les administracions públiques balears procuraran adoptar
mesures, amb més intensitat i compromís en els àmbits en què
la contribució de les organitzacions i xarxes del Tercer Sector
Social de les Illes Balears sigui més gran, per facilitar que
realitzin i millorin les seves inversions i l'impuls de la seva
activitat econòmica.
Article 22
Impuls del reconeixement del Tercer Sector Social de les
Illes Balears i la seva contribució, de la seva estructuració
i de la col·laboració entre organitzacions i xarxes
1. Les xarxes del Tercer Sector Social de les Illes Balears
dissenyaran i impulsaran, amb suport del Govern de les Illes
Balears, una iniciativa per donar a conèixer el Tercer Sector
Social de les Illes Balears i la seva contribució, a la ciutadania
en general i als agents socials, que inclourà entre altres
aspectes:

2. Les xarxes del Tercer Sector Social de les Illes Balears
impulsaran la col·laboració i l'intercanvi d'informació i bones
pràctiques entre les organitzacions i xarxes que el conformen,
així com l'aprofitament de recursos de tota mena. Així mateix
promouran l'anàlisi compartida de la realitat i el disseny i
l’impuls d'una estratègia d'enfortiment de les organitzacions, la
seva estructuració, el reconeixement de la seva contribució i les
aliances amb altres sectors i agents.
Article 23
Consideració de la contribució del Tercer Sector Social de
les Illes Balears i avaluació de l'impacte d'altres mesures
del sector públic sobre el Tercer Sector Social de les Illes
Balears
1. Quan el sector públic impulsi mesures, com normes o plans,
de foment de la iniciativa pública i empresarial en àmbits en
què hi hagi una presència prèvia i una contribució rellevant de
les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears,
realitzarà prèviament una avaluació de l'impacte d'aquestes
mesures en el Tercer Sector Social, de manera que el seu
desenvolupament no contribueixi a destruir aquest teixit social
i resulti compatible amb la consolidació i el foment de la
societat civil organitzada.
2. La planificació i l’avaluació del desplegament de sistemes
com el sistema de serveis socials, el servei d'ocupació i el
sistema de renda social garantida, així com d’altres espais
d'interacció entre sistemes en què les organitzacions del Tercer
Sector Social de les Illes Balears tinguin una presència activa
i rellevant, prendran en consideració la contribució real i
potencial d'aquestes organitzacions.
Disposició addicional
Modificació de la Llei de subvencions
Es modifica l'article 37.1 del Decret Legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions, amb l'addició d'un apartat c), que té la redacció
següent:
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“c) Sempre que el beneficiari de la concessió de la
subvenció sigui una entitat considerada com entitat del
Tercer Sector Social per la Llei del Tercer Sector d’Acció
Social de les Illes Balears.”
Disposició final primera
Desenvolupament reglamentari

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2018, admet a tràmit la moció següent.

El Govern de les Illes Balears pot dictar les disposicions
reglamentàries que siguin necessàries per desplegar i aplicar
aquesta llei, dins l’àmbit de les seves competències.
Disposició final segona
Entrada en vigor
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Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de febrer de 2018
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
María Consuelo Huertas i Calatayud
Les diputades
Sílvia Tur i Ribas
Olga Ballester i Nebot

RGE núm. 2177/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'igualtat entre homes i dones corresponent
al personal educatiu, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 14131/17.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
14131/17, relativa a Pla d'igualtat entre homes i dones
corresponent al personal educatiu, la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i aprovar el Pla d'igualtat entre homes i
dones corresponent al personal que presta els seus serveis en
els centres educatius d'acord amb el mandat parlamentari
aprovat pel Ple del Parlament dia 22 de març de 2016.
Palma, a 23 de febrer de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

RGE núm. 1921/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb les
infraestructures educatives.
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,
sobre la seva política general quant a les infraestructures
educatives.
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 1817/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves
embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat, i a
entitats que treballen amb pares i mares menors de 30 anys,
amb fills, que tenen dificultats econòmiques i socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
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Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 72.000 euros, per
a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que
treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la
maternitat, i a entitats que treballen amb pares i mares menors
de 30 anys, amb fills, que tenen dificultats econòmiques i
socials.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per
afrontar la maternitat, i a entitats que treballen amb pares i
mares menors de 30 anys, amb fills, que tenen dificultats
econòmiques i socials?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

B)
RGE núm. 1818/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim
de lucre que treballen amb joves embarassades sense
mitjans per afrontar la maternitat, i a entitats que treballen
amb pares i mares menors de 30 anys, amb fills, que tenen
dificultats econòmiques i socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 72.000 euros, per
a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que
treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la
maternitat, i a entitats que treballen amb pares i mares menors
de 30 anys, amb fills, que tenen dificultats econòmiques i
socials.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves
embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat, i a
entitats que treballen amb pares i mares menors de 30 anys,
amb fills, que tenen dificultats econòmiques i socials?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

C)
RGE núm. 1819/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb

domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a entitats sense
ànim de lucre per dur a terme programes en matèria de
desplaçament de menors estrangers amb la finalitat de
rebre tractament mèdic o escolarització o per gaudir de
vacances.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 20.000 euros, per
a ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur a terme
programes en matèria de desplaçament de menors estrangers
amb la finalitat de rebre tractament mèdic o escolarització o per
gaudir de vacances.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per
dur a terme programes en matèria de desplaçament de menors
estrangers amb la finalitat de rebre tractament mèdic o
escolarització o per gaudir de vacances?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

D)
RGE núm. 1820/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa dels ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre
per dur a terme programes en matèria de desplaçament de
menors estrangers amb la finalitat de rebre tractament
mèdic o escolarització o per gaudir de vacances.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 20.000 euros, per
a ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per dur a terme
programes en matèria de desplaçament de menors estrangers
amb la finalitat de rebre tractament mèdic o escolarització o per
gaudir de vacances.
Quin és l'import conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts destinats a entitats sense
ànim de lucre per dur a terme programes en matèria de
desplaçament de menors estrangers amb la finalitat de rebre
tractament mèdic o escolarització o per gaudir de vacances?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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E)
RGE núm. 1821/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a entitats
privades sense ànim de lucre per dur a terme programes en
matèria d'acció social destinats a la promoció social i
personal de persones amb discapacitat i malaltia mental.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 990.000 euros, per
a ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre per dur
a terme programes en matèria d'acció social destinats a la
promoció social i personal de persones amb discapacitat i
malaltia mental.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts destinats a entitats privades sense ànim de
lucre per dur a terme programes en matèria d'acció social
destinats a la promoció social i personal de persones amb
discapacitat i malaltia mental?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

G)
RGE núm. 1823/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts individuals destinats a
sufragar les despeses derivades de l'assistència a persones
grans en règim d'acolliment en un domicili particular.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 15.000 euros, per
a ajuts individuals destinats a sufragar les despeses derivades
de l'assistència a persones grans en règim d'acolliment en un
domicili particular.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts individuals destinats a sufragar les
despeses derivades de l'assistència a persones grans en règim
d'acolliment en un domicili particular?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

F)
RGE núm. 1822/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa dels ajuts destinats a entitats privades sense ànim
de lucre per dur a terme programes en matèria d'acció
social destinats a la promoció social i personal de persones
amb discapacitat i malaltia mental.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 990.000 euros, per
a ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre per dur
a terme programes en matèria d'acció social destinats a la
promoció social i personal de persones amb discapacitat i
malaltia mental.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts destinats a entitats privades
sense ànim de lucre per dur a terme programes en matèria
d'acció social destinats a la promoció social i personal de
persones amb discapacitat i malaltia mental?

H)
RGE núm. 1824/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa dels ajuts individuals destinats a sufragar les
despeses derivades de l'assistència a persones grans en
règim d'acolliment en un domicili particular.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 15.000 euros, per
a ajuts individuals destinats a sufragar les despeses derivades
de l'assistència a persones grans en règim d'acolliment en un
domicili particular.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts individuals destinats a
sufragar les despeses derivades de l'assistència a persones grans
en règim d'acolliment en un domicili particular?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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d'activitats per cobrir les necessitats socials previstes a la
Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials.

I)
RGE núm. 1825/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a la difusió de
recerca en l'àmbit dels serveis socials i a la sensibilització
envers les necessitats socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 20.000 euros, per
a ajuts destinats a la difusió de recerca en l'àmbit dels serveis
socials i a la sensibilització envers les necessitats socials.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 50.000 euros, per
a ajuts destinats al foment d'activitats per cobrir les necessitats
socials previstes a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis
socials.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts destinats al foment d'activitats per cobrir
les necessitats socials previstes a la Llei 4/2009, d'11 de juny,
de serveis socials?

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts destinats a la difusió de recerca en l'àmbit
dels serveis socials i a la sensibilització envers les necessitats
socials?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

J)
RGE núm. 1826/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa dels ajuts destinats a la difusió de recerca en
l'àmbit dels serveis socials i a la sensibilització envers les
necessitats socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 20.000 euros, per
a ajuts destinats a la difusió de recerca en l'àmbit dels serveis
socials i a la sensibilització envers les necessitats socials.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts destinats a la difusió de
recerca en l'àmbit dels serveis socials i a la sensibilització
envers les necessitats socials?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

K)
RGE núm. 1827/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats al foment

Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

L)
RGE núm. 1828/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa dels ajuts destinats al foment d'activitats per
cobrir les necessitats socials previstes a la Llei 4/2009, d'11
de juny, de serveis socials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 50.000 euros, per
a ajuts destinats al foment d'activitats per cobrir les necessitats
socials previstes a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis
socials.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts destinats al foment
d'activitats per cobrir les necessitats socials previstes a la Llei
4/2009, d'11 de juny, de serveis socials?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

M)
RGE núm. 1829/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts a entitats privades sense
ànim de lucre que gestionen subvencions per pal·liar la
pobresa energètica de persones en situació de
vulnerabilitat.
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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 a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros, per
a ajuts a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen
subvencions per pal·liar la pobresa energètica de persones en
situació de vulnerabilitat.

Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 450.000 euros, per
a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de sensibilització i educació al desenvolupament.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre en matèria de sensibilització i educació al
desenvolupament?

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts a entitats privades sense ànim de lucre que
gestionen subvencions per pal·liar la pobresa energètica de
persones en situació de vulnerabilitat?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

N)
RGE núm. 1830/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa dels ajuts a entitats privades sense ànim de lucre
que gestionen subvencions per pal·liar la pobresa
energètica de persones en situació de vulnerabilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros, per
a ajuts a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen
subvencions per pal·liar la pobresa energètica de persones en
situació de vulnerabilitat.

Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

P)
RGE núm. 1832/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim
de lucre en matèria de sensibilització i educació al
desenvolupament.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 450.000 euros, per
a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de sensibilització i educació al desenvolupament.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de sensibilització i
educació al desenvolupament?

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts a entitats privades sense
ànim de lucre que gestionen subvencions per pal·liar la pobresa
energètica de persones en situació de vulnerabilitat?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

O)
RGE núm. 1831/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de sensibilització i
educació al desenvolupament.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
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Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Q)
RGE núm. 1833/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre per dur a terme projectes de
cooperants.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
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convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros, per
a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per dur
a terme projectes de cooperants.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre per dur a terme projectes de cooperants?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

R)
RGE núm. 1834/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim
de lucre per dur a terme projectes de cooperants.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros, per
a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per dur
a terme projectes de cooperants.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre per dur a terme projectes de
cooperants?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

S)
RGE núm. 1835/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de cooperació al
desenvolupament.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.148.000 euros,
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de cooperació al desenvolupament.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre en matèria de cooperació al desenvolupament?

Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

T)
RGE núm. 1836/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim
de lucre en matèria de cooperació al desenvolupament.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.148.000 euros,
per a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de cooperació al desenvolupament.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de cooperació al
desenvolupament?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

U)
RGE núm. 1837/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de post emergències.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 30.000 euros, per
a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de post emergències.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de
lucre en matèria de post emergències?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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V)
RGE núm. 1838/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de les subvencions adreçades a entitats sense ànim
de lucre en matèria de post emergències.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Assumptes Socials i
Cooperació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 300.000 euros, per
a subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en
matèria de post emergències.
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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 a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 60.000 euros, per
als ajuts destinats a promocionar la donació de sang i a fer una
captació directa de donants a tots els municipis de les Illes
Balears.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts destinats a promocionar la
donació de sang i a fer una captació directa de donants a tots
els municipis de les Illes Balears?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions adreçades a
entitats sense ànim de lucre en matèria de post emergències?
Y)
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

RGE núm. 1841/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a programes de
promoció de la salut i educació per a la salat a l'àmbit
educatiu de les Illes Balears.

W)
RGE núm. 1839/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts destinats a promocionar
la donació de sang i a fer una captació directa de donants
a tots els municipis 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 a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 60.000 euros, per
als ajuts destinats a promocionar la donació de sang i a fer una
captació directa de donants a tots els municipis de les Illes
Balears.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts destinats a promocionar la donació de sang
i a fer una captació directa de donants a tots els municipis de
les Illes Balears?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

X)
RGE núm. 1840/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa dels ajuts destinats a promocionar la donació de
sang i a fer una captació directa de donants a tots els
municipis 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 a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 30.000 euros, per
a ajuts per a programes de promoció de la salut i educació per
a la salat a l'àmbit educatiu de les Illes Balears.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a programes de promoció de la salut i
educació per a la salut a l'àmbit educatiu de les Illes Balears?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Z)
RGE núm. 1842/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a programes de promoció de la salut
i educació per a la salat a l'àmbit educatiu 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 a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
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convocatòria per a l’any 2017 per import de 30.000 euros, per
a ajuts per a programes de promoció de la salut i educació per
a la salat a l'àmbit educatiu de les Illes Balears.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a programes de promoció
de la salut i educació per a la salut a l'àmbit educatiu de les Illes
Balears?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AA)
RGE núm. 1843/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a programes de
promoció de la salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 120.000 euros, per
a ajuts per a programes de promoció de la salut.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a programes de promoció de la salut i
educació per a la salut?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AB)
RGE núm. 1844/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt destinat als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a programes de promoció de la salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 120.000 euros, per
a ajuts per a programes de promoció de la salut.
Quin és l'import en conjunt destinat als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a programes de promoció
de la salut i educació per a la salut?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AC)
RGE núm. 1845/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a dur a terme
actuacions en prevenció de les addiccions en l'àmbit dels
municipis de les Illes Balears que disposin d'un pla
municipal d'actuacions sobre drogodependències i altres
addiccions.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 40.000 euros, per
a ajuts per a dur a terme actuacions en prevenció de les
addiccions en l'àmbit dels municipis de les Illes Balears que
disposin d'un pla municipal d'actuacions sobre
drogodependències i altres addiccions.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a dur a terme actuacions en prevenció de
les addiccions en l'àmbit dels municipis de les Illes Balears que
disposin d'un pla municipal d'actuacions sobre
drogodependències i altres addiccions?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AD)
RGE núm. 1846/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a dur a terme actuacions en prevenció
de les addiccions en l'àmbit dels municipis de les Illes
Balears que disposin d'un pla municipal d'actuacions sobre
drogodependències i altres addiccions.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 40.000 euros, per
a ajuts per a dur a terme actuacions en prevenció de les
addiccions en l'àmbit dels municipis de les Illes Balears que
disposin d'un pla municipal d'actuacions sobre
drogodependències i altres addiccions.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a dur a terme actuacions
en prevenció de les addiccions en l'àmbit dels municipis de les
Illes Balears que disposin d'un pla municipal d'actuacions sobre
drogodependències i altres addiccions?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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AE)
RGE núm. 1847/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts destinats a actuacions de
prevenció i control de la infecció per VIH i altres infeccions
de transmissió sexual en la població en general i en
col·lectius específics d'afectats.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 40.000 euros, per
a ajuts destinats a actuacions de prevenció i control de la
infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la
població en general i en col·lectius específics d'afectats.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts destinats a actuacions de prevenció i control
de la infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual
en la població en general i en col·lectius específics d'afectats?

AG)
RGE núm. 1849/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per dur a terme actuacions
de reducció de danys derivats del consum de drogues i
altres addiccions en espais d'oci recreatiu 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 a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 28.027 euros, per
a ajuts per dur a terme actuacions de reducció de danys derivats
del consum de drogues i altres addiccions en espais d'oci
recreatiu de les Illes Balears.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per dur a terme actuacions de reducció de
danys derivats del consum de drogues i altres addiccions en
espais d'oci recreatiu de les Illes Balears?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AF)
RGE núm. 1848/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts destinats a actuacions de prevenció i
control de la infecció per VIH i altres infeccions de
transmissió sexual en la població en general i en col·lectius
específics d'afectats.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 40.000 euros, per
a ajuts destinats a actuacions de prevenció i control de la
infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la
població en general i en col·lectius específics d'afectats.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts destinats a actuacions de
prevenció i control de la infecció per VIH i altres infeccions de
transmissió sexual en la població en general i en col·lectius
específics d'afectats?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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AH)
RGE núm. 1850/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per dur a terme actuacions de reducció de
danys derivats del consum de drogues i altres addiccions en
espais d'oci recreatiu 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 a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 28.027 euros, per
a ajuts per dur a terme actuacions de reducció de danys derivats
del consum de drogues i altres addiccions en espais d'oci
recreatiu de les Illes Balears.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per dur a terme actuacions de
reducció de danys derivats del consum de drogues i altres
addiccions en espais d'oci recreatiu de les Illes Balears?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AI)
RGE núm. 1851/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a activitats de
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formació, informació, educació i assessorament als
consumidors.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 10.000 euros, per
a ajuts per a activitats de formació, informació, educació i
assessorament als consumidors.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a activitats de formació, informació,
educació i assessorament als consumidors?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AJ)
RGE núm. 1852/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a activitats de formació, informació,
educació i assessorament als consumidors.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 10.000 euros, per
a ajuts per a activitats de formació, informació, educació i
assessorament als consumidors.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a activitats de formació,
informació, educació i assessorament als consumidors?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AK)
RGE núm. 1853/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la promoció del teixit
comercial, plans de millora competitiva, plans de
màrqueting i disseny i actuacions de millora de la
competitivitat del teixit comercial.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 600.000 euros, per
a d'ajuts per a la promoció del teixit comercial, plans de millora
competitiva, plans de màrqueting i disseny i actuacions de
millora de la competitivitat del teixit comercial.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a la promoció del teixit comercial, plans
de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny i
actuacions de millora de la competitivitat del teixit comercial?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AL)
RGE núm. 1854/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a la promoció del teixit comercial,
plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny
i actuacions de millora de la competitivitat del teixit
comercial.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 600.000 euros, per
a d'ajuts per a la promoció del teixit comercial, plans de millora
competitiva, plans de màrqueting i disseny i actuacions de
millora de la competitivitat del teixit comercial.
Quin és l'import en conjunt destinat als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a la promoció del teixit
comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting
i disseny i actuacions de millora de la competitivitat del teixit
comercial?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AM)
RGE núm. 1855/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a promoció de l'esperit
empresarial mitjançant nous models empresarials per a
pimes; internacionalització de pimes; plans de millora
competitiva, de màrqueting i de disseny; i actuacions de
millora de la competitivitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 230.000 euros, per
a d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial mitjançant
nous models empresarials per a pimes; internacionalització de
pimes; plans de millora competitiva, de màrqueting i de
disseny; i actuacions de millora de la competitivitat.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial
mitjançant nous models empresarials per a pimes;
internacionalització de pimes; plans de millora competitiva, de
màrqueting i de disseny; i actuacions de millora de la
competitivitat?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AN)
RGE núm. 1856/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en con
junt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa
d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial mitjançant
nous models empresarials per a pimes; internacionalització
de pimes; plans de millora competitiva, de màrqueting i de
disseny; i actuacions de millora de la competitivitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 230.000 euros, per
a d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial mitjançant
nous models empresarials per a pimes; internacionalització de
pimes; plans de millora competitiva, de màrqueting i de
disseny; i actuacions de millora de la competitivitat.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a promoció de l'esperit
empresarial mitjançant nous models empresarials per a pimes;
internacionalització de pimes; plans de millora competitiva, de
màrqueting i de disseny; i actuacions de millora de la
competitivitat?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AO)
RGE núm. 1857/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a promoció del teixit
empresarial, foment de la modernització dels sistemes de
gestió i sistemes productius, millora del teixit productiu i
posicionament estratègic de la indústria, promoció i
implantació de les TIC a la indústria.
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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 a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.000.000 euros,
per a d'ajuts per a promoció del teixit empresarial, foment de la
modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius,
millora del teixit productiu i posicionament estratègic de la
indústria, promoció i implantació de les TIC a la indústria.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a promoció del teixit empresarial, foment
de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes
productius, millora del teixit productiu i posicionament
estratègic de la indústria, promoció i implantació de les TIC a
la indústria?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AP)
RGE núm. 1858/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a promoció del teixit empresarial,
foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes
productius, millora del teixit productiu i posicionament
estratègic de la indústria, promoció i implantació de les TIC
a la indústria.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.000.000 euros,
per a d'ajuts per a promoció del teixit empresarial, foment de la
modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius,
millora del teixit productiu i posicionament estratègic de la
indústria, promoció i implantació de les TIC a la indústria.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a promoció del teixit
empresarial, foment de la modernització dels sistemes de gestió
i sistemes productius, millora del teixit productiu i
posicionament estratègic de la indústria, promoció i
implantació de les TIC a la indústria?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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AQ)
RGE núm. 1859/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a promoció de l'esperit
empresarial i la cultura industrial mitjançant nous models
d'empresa industrial, foment del factor emprenedor a la
indústria balear, exploració de nous mercats, ajuts a
centres tecnològics i col·laboracions amb altres centres i
entitats.

empresarial i la cultura industrial mitjançant nous models
d'empresa industrial, foment del factor emprenedor a la
indústria balear, exploració de nous mercats, ajuts a centres
tecnològics i col·laboracions amb altres centres i entitats?

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

AS)
RGE núm. 1861/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions per fomentar
l'emprenedoria.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 300.000 euros, per
a ajuts per a promoció de l'esperit empresarial i la cultura
industrial mitjançant nous models d'empresa industrial, foment
del factor emprenedor a la indústria balear, exploració de nous
mercats, ajuts a centres tecnològics i col·laboracions amb altres
centres i entitats.

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

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial i la
cultura industrial mitjançant nous models d'empresa industrial,
foment del factor emprenedor a la indústria balear, exploració
de nous mercats, ajuts a centres tecnològics i col·laboracions
amb altres centres i entitats?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AR)
RGE núm. 1860/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial i
la cultura industrial mitjançant nous models d'empresa
industrial, foment del factor emprenedor a la indústria
balear, exploració de nous mercats, ajuts a centres
tecnològics i col·laboracions amb altres centres i entitats.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 300.000 euros, per
a ajuts per a promoció de l'esperit empresarial i la cultura
industrial mitjançant nous models d'empresa industrial, foment
del factor emprenedor a la indústria balear, exploració de nous
mercats, ajuts a centres tecnològics i col·laboracions amb altres
centres i entitats.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a promoció de l'esperit

Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.095.302 euros,
per a les subvencions per fomentar l'emprenedoria.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions per fomentar l'emprenedoria?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AT)
RGE núm. 1862/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de les subvencions per fomentar l'emprenedoria.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.095.302 euros,
per a les subvencions per fomentar l'emprenedoria.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions per fomentar
l'emprenedoria?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AU)
RGE núm. 1863/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb

BOPIB núm. 132 - 2 de març de 2018

7287

domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions de quotes a la
Seguretat Social derivades de la capitalització de les
prestacions per desocupació.

sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria 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 a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 4.971.252 euros,
per a ajuts per a la integració laboral de persones amb
discapacitat.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 62.616 euros, per
a subvencions de quotes a la Seguretat Social derivades de la
capitalització de les prestacions per desocupació.

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a la integració laboral de persones amb
discapacitat?

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions de quotes a la Seguretat Social
derivades de la capitalització de les prestacions per
desocupació?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AV)
RGE núm. 1864/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de subvencions de quotes a la Seguretat Social
derivades de la capitalització de les prestacions per
desocupació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 62.616 euros, per
a subvencions de quotes a la Seguretat Social derivades de la
capitalització de les prestacions per desocupació.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions de quotes a la
Seguretat Social derivades de la capitalització de les
prestacions per desocupació?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AW)
RGE núm. 1865/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la integració laboral
de persones amb discapacitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AX)
RGE núm. 1866/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a la integració laboral de persones
amb discapacitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 4.971.252 euros,
per a ajuts per a la integració laboral de persones amb
discapacitat.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a la integració laboral de
persones amb discapacitat?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AY)
RGE núm. 1867/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a l'ocupació de
persones amb dificultats especial d'integració en el mercat
de treball, d'acord amb l'estratègica espanyola d'ocupació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.200.000 euros,
per a ajuts per a l'ocupació de persones amb dificultats especial
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d'integració en el mercat de treball, d'acord amb l'estratègica
espanyola d'ocupació.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a l'ocupació de persones amb dificultats
especial d'integració en el mercat de treball, d'acord amb
l'estratègica espanyola d'ocupació?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

AZ)
RGE núm. 1868/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a l'ocupació de persones amb
dificultats especial d'integració en el mercat de treball,
d'acord amb l'estratègica espanyola d'ocupació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.200.000 euros,
per a ajuts per a l'ocupació de persones amb dificultats especial
d'integració en el mercat de treball, d'acord amb l'estratègica
espanyola d'ocupació.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a l'ocupació de persones
amb dificultats especial d'integració en el mercat de treball,
d'acord amb l'estratègica espanyola d'ocupació?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BA)
RGE núm. 1869/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions per fomentar
l'economia social i difondre aquestes formes empresarials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 600.000 euros, per
a les subvencions per fomentar l'economia social i difondre
aquestes formes empresarials.

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions per fomentar l'economia social i
difondre aquestes formes empresarials?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BB)
RGE núm. 1870/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de les subvencions per fomentar l'economia social
i difondre aquestes formes empresarials.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 600.000 euros, per
a les subvencions per fomentar l'economia social i difondre
aquestes formes empresarials.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions per fomentar
l'economia social i difondre aquestes formes empresarials?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BC)
RGE núm. 1871/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a la participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals
més representatives i al foment del fet sindical i de
l'activitat empresarial.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 950.000 euros, per
a ajuts a la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet
sindical i de l'activitat empresarial.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts a la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives i al
foment del fet sindical i de l'activitat empresarial?
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Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BD)
RGE núm. 1872/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts a la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives
i al foment del fet sindical i de l'activitat empresarial.
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BF)
RGE núm. 1874/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i
la salut laboral en el treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria 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 a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 2.000.000 euros,
per a ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i la salut
laboral en el treball.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 950.000 euros, per
a ajuts a la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet
sindical i de l'activitat empresarial.

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per potenciar la cultura de la
seguretat i la salut laboral en el treball?

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts a la participació institucional
de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives i al foment del fet sindical i de l'activitat
empresarial?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BE)
RGE núm. 1873/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per potenciar la cultura de
la seguretat i la salut laboral en el treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 2.000.000 euros,
per a ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i la salut
laboral en el treball.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i la
salut laboral en el treball?
Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 19 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BG)
RGE núm. 1875/18, de la diputada Sra Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts
d'aprenentatge de català.
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 punts d'aprenentatge de català té previst obrir la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports durant l'any
2018?, quin pressupost s'hi destinarà?
Palma, a 19 de febrer de 2018
La diputada
Sara Ramón i Roselló

BH)
RGE núm. 1888/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a previsió
del GIB quant al Reglament de prevenció de risc laborals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant al
Reglament de prevenció de riscs laborals, contemplat a la Llei
de coordinació de policies locals de les Illes Balears?
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Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

BL)
RGE núm. 1893/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a radiòlegs a l'Hospital Son
Espases.

BI)
RGE núm. 1889/18, del diputat Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a previsió
del GIB quant a la creació de l'escola de Seguretat Pública.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant
a la creació de l'Escola de seguretat Pública de les Illes Balears,
contemplada a la Llei de coordinació de policies locals de les
Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer de 2018
El diputat
Nel Martí i Llufriu

BJ)
RGE núm. 1891/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a radiòlegs a l'Hospital d'Inca.
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.
Quants radiòlegs hi havia a l'Hospital Son Espases els anys
2015, 2016 i 2017 respectivament, i quants n'hi ha actualment?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BM)
RGE núm. 1894/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a radiòlegs a l'Hospital Mateu
Orfila.
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 radiòlegs hi havia a l'Hospital Mateu Orfila els anys
2015, 2016 i 2017 respectivament, i quants n'hi ha actualment?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Quants radiòlegs hi havia a l'Hospital d'Inca els anys 2015,
2016 i 2017 respectivament, i quants n'hi ha actualment?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BK)
RGE núm. 1892/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a radiòlegs a l'Hospital Son
Llàtzer.
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.

BN)
RGE núm. 1895/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a radiòlegs a l'Hospital Can
Misses.
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 radiòlegs hi havia a l'Hospital Can Misses els anys
2015, 2016 i 2017 respectivament, i quants n'hi ha actualment?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Quants radiòlegs hi havia a l'Hospital Son Llàtzer els anys
2015, 2016 i 2017 respectivament, i quants n'hi ha actualment?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BO)
RGE núm. 1896/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a radiòlegs a l'Hospital de
Formentera.
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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.
Quants radiòlegs hi havia a l'Hospital de Formentera els
anys 2015, 2016 i 2017 respectivament, i quants n'hi ha
actualment?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BP)
RGE núm. 1897/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a control de les obres de l'Hospital
de Manacor.
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.
Per dur el control de les obres de l'Hospital de Manacor,
s'han fet altres contractacions des de la Conselleria de Salut a
banda de l'empresa adjudicatària d'aquestes?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BQ)
RGE núm. 1898/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a programa de detecció precoç del
càncer de mama.
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.
Quantes mamografies s'han fet seguint el programa de
detecció precoç de càncer de mama a cada hospital de Balears
els anys 2015, 2016 i 2017, respectivament?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BR)
RGE núm. 1899/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a programa de detecció precoç de
càncer de mama.
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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Quantes dones estan a l'espera d'una mamografia seguint el
programa de detecció precoç de càncer de mama?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BS)
RGE núm. 1900/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a llista d'espera per a
intervencions per àrees.
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.
Quina és la llista d'espera per a intervencions a les diferents
àrees de cada hospital públic de Balears?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BT)
RGE núm. 1901/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a radiòlegs a l'Hospital de
Manacor.
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 radiòlegs hi havia a l'Hospital de Manacor els anys
2015, 2016 i 2017 respectivament, i quants n'hi ha actualment?
Palma, a 20 de febrer de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

BU)
RGE núm. 1962/18, del diputat Xavier Pericay i Hosta,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proves d'oposició a
cossos generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Qui és l'encarregat de redactar les preguntes tipus test dels
exàmens d'oposició per a l'accés als cossos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que se celebraran les
properes setmanes?
2. Si és un òrgan extern, quin és l'enllaç al contracte celebrat a
aquest efecte?
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3. Quin és el nombre total de preguntes que s'han redactat per
als exàmens tipus test?
4. Quina és la forma de selecció del total de preguntes que
seran finalment plasmades en l'examen tipus test que es lliurarà
als opositors?
5. Quines mesures de seguretat s'han establert per evitar
possibles copies/plagis/fuites d'informació en cadascuna de les
fases de cadascun dels processos selectius?
6. Quants models s'han dissenyat i quin serà el sistema de
selecció del model, si escau?
7. Quants funcionaris tenen accés a les preguntes tipus test
definitives a més del tribunal?
8. On s'imprimiran les còpies dels exàmens i amb quanta
antelació?
9. Amb quanta antelació disposa el tribunal de les preguntes de
cadascuna de les fases de cada procés selectiu?
10. Quin és el cost total de la redacció de les preguntes
cadascuna de les fases dels processos selectius?
11. Pel que fa als supòsits pràctics seran redactats per la pròpia
CAIB o s'encarregaran a un òrgan extern?
12. Quants supòsits pràctics es realitzaran per a cadascun dels
exàmens?
13. Quin sistema d'elecció se seguirà per seleccionar el supòsit
pràctic en cadascuna de les proves: unitari o col·legiat?
14. Pel que fa a les proves d'informàtica qui és l'encarregat de
redactar aquesta prova?
15. S'ha externalitzat la redacció de la prova d'informàtica?
16. Si és així, quin és l'enllaç al contracte celebrat a aquest
efecte?
17. De quina manera se seleccionarà el model de proves
d'informàtica per a cadascun dels processos?
18. S'ha nomenat algun vigilant extern per part de la
representació sindical, que serveixi de garant de la
transparència i la seguretat en la cadena de custòdia dels
exàmens de cada fase de cada procés selectiu?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

BV)
RGE núm. 1966/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per al finançament
d'inversions relatives a la prevenció, reducció o gestió de
residus.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.000.000 euros,
per a subvencions per al finançament d'inversions relatives a la
prevenció, reducció o gestió de residus.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per al finançament d'inversions
relatives a la prevenció, reducció o gestió de residus?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BW)
RGE núm. 1967/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de subvencions per al finançament d'inversions
relatives a la prevenció, reducció o gestió de residus.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.000.000 euros,
per a subvencions per al finançament d'inversions relatives a la
prevenció, reducció o gestió de residus.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per al finançament
d'inversions relatives a la prevenció, reducció o gestió de
residus?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BX)
RGE núm. 1968/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a activitats
d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones
i entitats sense ànim de lucre per a l'exercici de 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 la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 60.000 euros, per
a subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes
Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre per a
l'exercici de 2017.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per a activitats d'educació ambiental
a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense ànim de
lucre per a l'exercici de 2017?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

BY)
RGE núm. 1969/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de subvencions per a activitats d'educació
ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats
sense ànim de lucre per a l'exercici de 2017.
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i 6.337.656 euros, per a pagaments directes de la PAC i/o
pagaments directes de l'OCM.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de pagaments directes de la PAC i/o pagaments
directes de l'OCM?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CA)
RGE núm. 1971/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de pagaments directes de la PAC i/o pagaments
directes de l'OCM.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca 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 a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 32.401.000 euros
i 6.337.656 euros, per a pagaments directes de la PAC i/o
pagaments directes de l'OCM.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 60.000 euros, per
a subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes
Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre per a
l'exercici de 2017.

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de pagaments directes de la PAC i/o
pagaments directes de l'OCM?

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per a activitats
d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i
entitats sense ànim de lucre per a l'exercici de 2017?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CB)
RGE núm. 1972/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts estatals per a l'agricultura;
subvencions destinades al foment d'agrupacions de
prevenció i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i
ADV).

BZ)
RGE núm. 1970/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de pagaments directes de la PAC
i/o pagaments directes de l'OCM.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca 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 a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros, per
a ajuts estatals per a l'agricultura; subvencions destinades al
foment d'agrupacions de prevenció i lluita en matèria de sanitat
vegetal (ATRIA i ADV).

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 32.401.000 euros

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts estatals per a l'agricultura; subvencions
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destinades al foment d'agrupacions de prevenció i lluita en
matèria de sanitat vegetal (ATRIA i ADV)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CC)
RGE núm. 1973/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts estatals per a l'agricultura; subvencions
destinades al foment d'agrupacions de prevenció i lluita en
matèria de sanitat vegetal (ATRIA i ADV).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros, per
a ajuts estatals per a l'agricultura; subvencions destinades al
foment d'agrupacions de prevenció i lluita en matèria de sanitat
vegetal (ATRIA i ADV).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts estatals per a l'agricultura;
subvencions destinades al foment d'agrupacions de prevenció
i lluita en matèria de sanitat vegetal (ATRIA i ADV)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CD)
RGE núm. 1974/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts estatals per a la
ramaderia; subvencions per a agrupacions de defensa
sanitària (ADS) (FF 20203).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 350.000 euros, per
a ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per a
agrupacions de defensa sanitària (ADS) (FF 20203).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per
a agrupacions de defensa sanitària (ADS) (FF 20203)?

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CE)
RGE núm. 1975/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions
per a agrupacions de defensa sanitària (ADS) (FF 20203).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 350.000 euros, per
a ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per a
agrupacions de defensa sanitària (ADS) (FF 20203).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts estatals per a la ramaderia;
subvencions per a agrupacions de defensa sanitària (ADS) (FF
20203)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CF)
RGE núm. 1976/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts estatals per a la
ramaderia; subvencions per a la realització d'activitats de
recuperació i de selecció de races autòctones en perill
d'extinció (RAPE) (FF 20223).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 205.000 euros, per
a ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per a la
realització d'activitats de recuperació i de selecció de races
autòctones en perill d'extinció (RAPE) (FF 20223).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per
a la realització d'activitats de recuperació i de selecció de races
autòctones en perill d'extinció (RAPE) (FF 20223)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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CG)
RGE núm. 1977/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions
per a la realització d'activitats de recuperació i de selecció
de races autòctones en perill d'extinció (RAPE) (FF 20223).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 205.000 euros, per
a ajuts estatals per a la ramaderia; subvencions per a la
realització d'activitats de recuperació i de selecció de races
autòctones en perill d'extinció (RAPE) (FF 20223).
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d'Eivissa d'ajuts a la ramaderia; ajuts per al foment de la
recria de bestiar porcí a les explotacions de les Illes Balears
(REP).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 50.000 euros, per
a ajuts a la ramaderia; ajuts per al foment de la recria de bestiar
porcí a les explotacions de les Illes Balears (REP).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts a la ramaderia; ajuts per al
foment de la recria de bestiar porcí a les explotacions de les
Illes Balears (REP)?

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts estatals per a la ramaderia;
subvencions per a la realització d'activitats de recuperació i de
selecció de races autòctones en perill d'extinció (RAPE) (FF
20223)?

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CJ)
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CH)
RGE núm. 1978/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a la ramaderia; ajuts per
al foment de la recria de bestiar porcí a les explotacions de
les Illes Balears (REP).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 50.000 euros, per
a ajuts a la ramaderia; ajuts per al foment de la recria de bestiar
porcí a les explotacions de les Illes Balears (REP).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts a la ramaderia; ajuts per al foment de la recria
de bestiar porcí a les explotacions de les Illes Balears (REP)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CI)
RGE núm. 1979/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa

RGE núm. 1980/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a la ramaderia; beques per
a la realització de projectes de recerca aplicada (BRA).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 90.000 euros, per
a ajuts a la ramaderia; beques per a la realització de projectes
de recerca aplicada (BRA).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts a la ramaderia; beques per a la realització de
projectes de recerca aplicada (BRA)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CK)
RGE núm. 1981/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts a la ramaderia; beques per a la realització
de projectes de recerca aplicada (BRA).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
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Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

(ASAG) i per a la subscripció d'assegurances combinades a
Menorca (MASAG).

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 90.000 euros, per
a ajuts a la ramaderia; beques per a la realització de projectes
de recerca aplicada (BRA).

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per a la subscripció
d'assegurances combinades (ASAG)?

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts a la ramaderia; beques per a
la realització de projectes de recerca aplicada (BRA)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CL)
RGE núm. 1982/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la
subscripció d'assegurances combinades (ASAG).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 312.088 euros, per
a subvencions per a la subscripció d'assegurances combinades
(ASAG) i per a la subscripció d'assegurances combinades a
Menorca (MASAG).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per a la subscripció d'assegurances
combinades (ASAG)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CM)
RGE núm. 1983/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de subvencions per a la subscripció
d'assegurances combinades (ASAG).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 312.088 euros, per
a subvencions per a la subscripció d'assegurances combinades

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CN)
RGE núm. 1984/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per al foment de la recria
de bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les
explotacions de les Illes Balears (RBBL).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 210.000 euros, per
a ajuts per al foment de la recria de bestiar boví lleter, inscrita
en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears
(RBBL).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per al foment de la recria de bestiar boví
lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de
les Illes Balears (RBBL)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CO)
RGE núm. 1985/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per al foment de la recria de bestiar boví
lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions
de les Illes Balears (RBBL).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 210.000 euros, per
a ajuts per al foment de la recria de bestiar boví lleter, inscrita
en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears
(RBBL).
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Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per al foment de la recria de
bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les
explotacions de les Illes Balears (RBBL)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CP)
RGE núm. 1986/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts als escorxadors (IES).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros, per
a ajuts als escorxadors (IES).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts als escorxadors (IES)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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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 a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 340.000 euros, per
a subvencions per al funcionament del sector agrari
professional (SAP).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per al funcionament del sector agrari
professional (SAP)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CS)
RGE núm. 1989/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de subvencions per al funcionament del sector
agrari professional (SAP).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

CQ)
RGE núm. 1987/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts als escorxadors (IES).

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 340.000 euros, per
a subvencions per al funcionament del sector agrari
professional (SAP).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per al funcionament
del sector agrari professional (SAP)?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros, per
a ajuts als escorxadors (IES).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts als escorxadors (IES)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CR)
RGE núm. 1988/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per al
funcionament del sector agrari professional (SAP).

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CT)
RGE núm. 1990/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per certàmens
ramaders i fires agràries i pesqueres (CRFA).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 50.000 euros, per
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a subvencions per certàmens ramaders i fires agràries i
pesqueres (CRFA).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per certàmens ramaders i fires
agràries i pesqueres (CRFA)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CW)
RGE núm. 1993/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a la ramaderia; ajuts per tenir una
xarxa de vigilància de control de les malalties dels animals
(EMA).

CU)
RGE núm. 1991/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa de subvencions per certàmens ramaders i fires
agràries i pesqueres (CRFA).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca 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 a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 60.000 euros, per
a ajuts per a la ramaderia; ajuts per tenir una xarxa de
vigilància de control de les malalties dels animals (EMA).

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 50.000 euros, per
a subvencions per certàmens ramaders i fires agràries i
pesqueres (CRFA).

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a la ramaderia; ajuts per
tenir una xarxa de vigilància de control de les malalties dels
animals (EMA)?

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per certàmens
ramaders i fires agràries i pesqueres (CRFA)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CX)
RGE núm. 1994/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la ramaderia;
indemnització per atacs de cans (CEAC).

CV)
RGE núm. 1992/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la ramaderia; ajuts
per tenir una xarxa de vigilància de control de les malalties
dels animals (EMA).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca 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 a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 60.000 euros, per
a ajuts per a la ramaderia; indemnització per atacs de cans
(CEAC).

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 60.000 euros, per
a ajuts per a la ramaderia; ajuts per tenir una xarxa de
vigilància de control de les malalties dels animals (EMA).

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a la ramaderia; indemnització per atacs de
cans (CEAC)?

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a la ramaderia; ajuts per tenir una xarxa
de vigilància de control de les malalties dels animals (EMA)?

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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CY)
RGE núm. 1995/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts per a la ramaderia; indemnització per
atacs de cans (CEAC).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 60.000 euros, per
a ajuts per a la ramaderia; indemnització per atacs de cans
(CEAC).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a la ramaderia;
indemnització per atacs de cans (CEAC)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

CZ)
RGE núm. 1996/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts al sector de la pesca a les
Illes Balears d'acord amb les prioritats del Fons Europeu
Marítim i de la Pesca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 475.320 euros, per
a ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb les
prioritats del Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord
amb les prioritats del Fons Europeu Marítim i de la Pesca?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DA)
7GE núm. 1996/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears
d'acord amb les prioritats del Fons Europeu Marítim i de
la Pesca.
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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 a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 475.320 euros, per
a ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears d'acord amb les
prioritats del Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts al sector de la pesca a les Illes
Balears d'acord amb les prioritats del Fons Europeu Marítim i
de la Pesca?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DB)
RGE núm. 1998/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts al sector de la pesca a les
Illes Balears; ajuts de suport a les confraries de pescadors
i a les seves entitats associatives (SCP).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 241.000 euros, per
a ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears; ajuts de suport
a les confraries de pescadors i a les seves entitats associatives
(SCP).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears; ajuts
de suport a les confraries de pescadors i a les seves entitats
associatives (SCP)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DC)
RGE núm. 1999/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import en
conjunt concedit als beneficiaris amb domicili a l'illa
d'Eivissa d'ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears;
ajuts de suport a les confraries de pescadors i a les seves
entitats associatives (SCP).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
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Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

euros, per a pagaments compensatoris per a zones desfavorides
de muntanya i altres limitacions específiques.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 241.000 euros, per
a ajuts al sector de la pesca a les Illes Balears; ajuts de suport
a les confraries de pescadors i a les seves entitats associatives
(SCP).

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de pagaments compensatoris per a
zones desfavorides de muntanya i altres limitacions
específiques?

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts al sector de la pesca a les Illes
Balears; ajuts de suport a les confraries de pescadors i a les
seves entitats associatives (SCP)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DD)
RGE núm. 2000/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de pagaments compensatoris per
a zones desfavorides de muntanya i altres limitacions
específiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 3.215.690,15
euros, per a pagaments compensatoris per a zones desfavorides
de muntanya i altres limitacions específiques.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de pagaments compensatoris per a zones
desfavorides de muntanya i altres limitacions específiques?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DE)
RGE núm. 2001/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de pagaments
compensatoris per a zones desfavorides de muntanya i
altres limitacions específiques.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 3.215.690,15

Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DF)
RGE núm. 2002/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per fomentar la producció
agrícola de qualitat (FPQ).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 500.000 euros, per
a ajuts per fomentar la producció agrícola de qualitat (FPQ).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per fomentar la producció agrícola de qualitat
(FPQ)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DG)
RGE núm. 2003/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per
fomentar la producció agrícola de qualitat (FPQ).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 500.000 euros, per
a ajuts per fomentar la producció agrícola de qualitat (FPQ).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per fomentar la producció
agrícola de qualitat (FPQ)?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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DH)
RGE núm. 2004/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de la mesura 19 del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears, LEADER.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat 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 a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 5.822.544 euros,
per a les subvencions en matèria d'habitatge (lloguer
d'habitatge, parc públic d'habitatge en lloguer, rehabilitació
edificatòria, regeneració i renovació urbanes i implantació de
l'informe d'avaluació d'edificis).

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 4.702.653,91
euros, per a la mesura 19 del Programa de Desenvolupament
Rural de les Illes Balears, LEADER.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de la mesura 19 del Programa de Desenvolupament
Rural de les Illes Balears, LEADER?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions en matèria d'habitatge (lloguer
d'habitatge, parc públic d'habitatge en lloguer, rehabilitació
edificatòria, regeneració i renovació urbanes i implantació de
l'informe d'avaluació d'edificis)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

RGE núm. 2005/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de la mesura
19 del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes
Balears, LEADER.

DK)
RGE núm. 2007/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les
subvencions en matèria d'habitatge (lloguer d'habitatge,
parc públic d'habitatge en lloguer, rehabilitació
edificatòria, regeneració i renovació urbanes i implantació
de l'informe d'avaluació d'edificis).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca 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 a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 4.702.653,91
euros, per a la mesura 19 del Programa de Desenvolupament
Rural de les Illes Balears, LEADER.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 5.822.544 euros,
per a les subvencions en matèria d'habitatge (lloguer
d'habitatge, parc públic d'habitatge en lloguer, rehabilitació
edificatòria, regeneració i renovació urbanes i implantació de
l'informe d'avaluació d'edificis).

DI)

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de la mesura 19 del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears, LEADER?
Palma, a 21 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DJ)
RGE núm. 2006/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions en matèria
d'habitatge (lloguer d'habitatge, parc públic d'habitatge en
lloguer, rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació
urbanes i implantació de l'informe d'avaluació d'edificis).

Quin és l'import en con junt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions en matèria
d'habitatge (lloguer d'habitatge, parc públic d'habitatge en
lloguer, rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació
urbanes i implantació de l'informe d'avaluació d'edificis)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DL)
RGE núm. 2008/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions a determinats
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sectors de la població amb dificultats per ajudar al
pagament del lloguer d'un habitatge.

Mobilitat 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 a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 800.000 euros, per
a subvencions per a la promoció i la rehabilitació del parc
públic d'habitatges de l'IBAVI.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros, per
a les subvencions a determinats sectors de la població amb
dificultats per ajudar al pagament del lloguer d'un habitatge.

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per a la promoció i la rehabilitació
del parc públic d'habitatges de l'IBAVI?

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions a determinats sectors de la
població amb dificultats per ajudar al pagament del lloguer d'un
habitatge?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DM)
RGE núm. 2009/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les
subvencions a determinats sectors de la població amb
dificultats per ajudar al pagament del lloguer d'un
habitatge.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros, per
a les subvencions a determinats sectors de la població amb
dificultats per ajudar al pagament del lloguer d'un habitatge.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions a determinats
sectors de la població amb dificultats per ajudar al pagament
del lloguer d'un habitatge?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DN)
RGE núm. 2010/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la promoció
i la rehabilitació del parc públic d'habitatges de l'IBAVI.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DO)
RGE núm. 2011/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
subvencions per a la promoció i la rehabilitació del parc
públic d'habitatges de l'IBAVI.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 800.000 euros, per
a subvencions per a la promoció i la rehabilitació del parc
públic d'habitatges de l'IBAVI.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per a la promoció i
la rehabilitació del parc públic d'habitatges de l'IBAVI?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DP)
RGE núm. 2012/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la
rehabilitació dels edificis dels consistoris municipals en
matèria d'accessibilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 250.000 euros, per
a subvencions per a la rehabilitació dels edificis dels consistoris
municipals en matèria d'accessibilitat.
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Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per a la rehabilitació dels edificis
dels consistoris municipals en matèria d'accessibilitat?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DQ)
RGE núm. 2013/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
subvencions per a la rehabilitació dels edificis dels
consistoris municipals en matèria d'accessibilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 250.000 euros, per
a subvencions per a la rehabilitació dels edificis dels consistoris
municipals en matèria d'accessibilitat.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per a la rehabilitació
dels edificis dels consistoris municipals en matèria
d'accessibilitat?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DR)
RGE núm. 2014/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions per dur a terme
actuacions en matèria de protecció i conservació del
patrimoni cultural dels ens locals (FEDER).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 4.000.000 euros,
per a les subvencions per dur a terme actuacions en matèria de
protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals
(FEDER).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions per dur a terme actuacions en
matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels
ens locals (FEDER)?
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Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DS)
RGE núm. 2015/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les
subvencions per dur a terme actuacions en matèria de
protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens
locals (FEDER).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 4.000.000 euros,
per a les subvencions per dur a terme actuacions en matèria de
protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals
(FEDER).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions per dur a terme
actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni
cultural dels ens locals (FEDER)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DT)
RGE núm. 2016/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la
rehabilitació d'habitatges en matèria d'accessibilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 185.000 euros, per
a subvencions per a la rehabilitació d'habitatges en matèria
d'accessibilitat.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges en
matèria d'accessibilitat?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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DU)
RGE núm. 2017/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
subvencions per a la rehabilitació d'habitatges en matèria
d'accessibilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 185.000 euros, per
a subvencions per a la rehabilitació d'habitatges en matèria
d'accessibilitat.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per a la rehabilitació
d'habitatges en matèria d'accessibilitat?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DV)
RGE núm. 2018/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per fomentar el vehicle
elèctric i el desenvolupament d'infraestructures per a la
recàrrega elèctrica d'aquest tipus de vehicles amb la
finalitat de desenvolupar altres alternatives que permetin
una mobilitat més sostenible i eficient en el territori 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 a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 500.000 euros, per
a ajuts per fomentar el vehicle elèctric i el desenvolupament
d'infraestructures per a la recàrrega elèctrica d'aquest tipus de
vehicles amb la finalitat de desenvolupar altres alternatives que
permetin una mobilitat més sostenible i eficient en el territori
de les Illes Balears.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per fomentar el vehicle elèctric i el
desenvolupament d'infraestructures per a la recàrrega elèctrica
d'aquest tipus de vehicles amb la finalitat de desenvolupar
altres alternatives que permetin una mobilitat més sostenible i
eficient en el territori de les Illes Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DW)
RGE núm. 2019/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per
fomentar el vehicle elèctric i el desenvolupament
d'infraestructures per a la recàrrega elèctrica d'aquest
tipus de vehicles amb la finalitat de desenvolupar altres
alternatives que permetin una mobilitat més sostenible i
eficient en el territori 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 a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 500.000 euros, per
a ajuts per fomentar el vehicle elèctric i el desenvolupament
d'infraestructures per a la recàrrega elèctrica d'aquest tipus de
vehicles amb la finalitat de desenvolupar altres alternatives que
permetin una mobilitat més sostenible i eficient en el territori
de les Illes Balears.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per fomentar el vehicle
elèctric i el desenvolupament d'infraestructures per a la
recàrrega elèctrica d'aquest tipus de vehicles amb la finalitat de
desenvolupar altres alternatives que permetin una mobilitat més
sostenible i eficient en el territori de les Illes Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DX)
RGE núm. 2020/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per al foment de la millora
de l'eficiència energètica dels edificis d'ús residencial a les
Illes Balears mitjançant actuacions de millora del seu
entorn i les instal·lacions tèrmiques, i la incorporació
d'energies renovables.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.500.000 euros,
per a ajuts per al foment de la millora de l'eficiència energètica
dels edificis d'ús residencial a les Illes Balears mitjançant
actuacions de millora del seu entorn i les instal·lacions
tèrmiques, i la incorporació d'energies renovables.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per al foment de la millora de l'eficiència
energètica dels edificis d'ús residencial a les Illes Balears
mitjançant actuacions de millora del seu entorn i les
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instal·lacions
renovables?

tèrmiques,

i

la

incorporació

d'energies

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DY)
RGE núm. 2021/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per al
foment de la millora de l'eficiència energètica dels edificis
d'ús residencial a les Illes Balears mitjançant actuacions de
millora del seu entorn i les instal·lacions tèrmiques, i la
incorporació d'energies renovables.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.500.000 euros,
per a ajuts per al foment de la millora de l'eficiència energètica
dels edificis d'ús residencial a les Illes Balears mitjançant
actuacions de millora del seu entorn i les instal·lacions
tèrmiques, i la incorporació d'energies renovables.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per al foment de la millora de
l'eficiència energètica dels edificis d'ús residencial a les Illes
Balears mitjançant actuacions de millora del seu entorn i les
instal·lacions tèrmiques, i la incorporació d'energies
renovables?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

DZ)
RGE núm. 2022/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a l'administració local i les
entitats dependents, les empreses, les associacions
empresarials i els particulars per fomentar l'ús de les
energies renovables, tant per a la generació elèctrica en
règim d'autoconsum mitjançant tecnologia fotovoltaica o
eòlica com per a aplicacions tèrmiques de la biomassa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 600.000 euros, per
a ajuts a l'administració local i les entitats dependents, les
empreses, les associacions empresarials i els particulars per
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fomentar l'ús de les energies renovables, tant per a la generació
elèctrica en règim d'autoconsum mitjançant tecnologia
fotovoltaica o eòlica com per a aplicacions tèrmiques de la
biomassa.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts a l'administració local i les entitats
dependents, les empreses, les associacions empresarials i els
particulars per fomentar l'ús de les energies renovables, tant per
a la generació elèctrica en règim d'autoconsum mitjançant
tecnologia fotovoltaica o eòlica com per a aplicacions
tèrmiques de la biomassa?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EA)
RGE núm. 2023/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a
l'administració local i les entitats dependents, les empreses,
les associacions empresarials i els particulars per fomentar
l'ús de les energies renovables, tant per a la generació
elèctrica en règim d'autoconsum mitjançant tecnologia
fotovoltaica o eòlica com per a aplicacions tèrmiques de la
biomassa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 600.000 euros, per
a ajuts a l'administració local i les entitats dependents, les
empreses, les associacions empresarials i els particulars per
fomentar l'ús de les energies renovables, tant per a la generació
elèctrica en règim d'autoconsum mitjançant tecnologia
fotovoltaica o eòlica com per a aplicacions tèrmiques de la
biomassa.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts a l'administració local i les
entitats dependents, les empreses, les associacions empresarials
i els particulars per fomentar l'ús de les energies renovables,
tant per a la generació elèctrica en règim d'autoconsum
mitjançant tecnologia fotovoltaica o eòlica com per a
aplicacions tèrmiques de la biomassa?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EB)
RGE núm. 2024/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als desplaçaments
interinsulars dels esportistes i clubs esportius.
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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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.500.000 euros,
per als ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes i
clubs esportius.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts als desplaçaments interinsulars dels
esportistes i clubs esportius?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts als desplaçaments a la península, a les Illes
Canàries, a Ceuta i a Melilla dels esportistes i clubs esportius?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EE)
RGE núm. 2027/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als
desplaçaments a la península, a les Illes Canàries, a Ceuta
i a Melilla dels esportistes i clubs esportius.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

EC)
RGE núm. 2025/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als
desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs
esportius.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros, per
als ajuts als desplaçaments a la península, a les Illes Canàries,
a Ceuta i a Melilla dels esportistes i clubs esportius.

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

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts als desplaçaments a la
península, a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels
esportistes i clubs esportius?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.500.000 euros,
per als ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes i
clubs esportius.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts als desplaçaments
interinsulars dels esportistes i clubs esportius?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

ED)
RGE núm. 2026/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als desplaçaments a la
península, a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels
esportistes i clubs esportius.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros, per
als ajuts als desplaçaments a la península, a les Illes Canàries,
a Ceuta i a Melilla dels esportistes i clubs esportius.

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EF)
RGE núm. 2028/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als desplaçaments del
material esportiu a la península, a les Illes Canàries, a
Ceuta i a Melilla dels esportistes i clubs esportius.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros, per
als ajuts als desplaçaments del material esportiu a la península,
a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels esportistes i clubs
esportius.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts als desplaçaments del material esportiu a
la península, a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels
esportistes i clubs esportius?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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EG)
RGE núm. 2029/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als
desplaçaments del material esportiu a la península, a les
Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels esportistes i clubs
esportius.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

7307

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros, per
a ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips
d'esports col·lectius i individuals.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts als clubs esportius de les
Illes Balears amb equips d'esports col·lectius i individuals?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros, per
als ajuts als desplaçaments del material esportiu a la península,
a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels esportistes i clubs
esportius.

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EJ)
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts als desplaçaments del
material esportiu a la península, a les Illes Canàries, a Ceuta i
a Melilla dels esportistes i clubs esportius?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EH)
RGE núm. 2030/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als clubs esportius de les
Illes Balears amb equips d'esports col·lectius i individuals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros, per
a ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips
d'esports col·lectius i individuals.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb
equips d'esports col·lectius i individuals?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EI)
RGE núm. 2031/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als
clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports
col·lectius i individuals.

RGE núm. 2032/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als esportistes destacats
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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 550.000 euros, per
a ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts als esportistes destacats de les Illes
Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EK)
RGE núm. 2033/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts als
esportistes destacats 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 550.000 euros, per
a ajuts als esportistes destacats de les Illes Balears.
Quin és l'import en conjunt destinat als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts als esportistes destacats de
les Illes Balears?
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Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EL)
RGE núm. 2034/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a la gestió
ordinària de les federacions esportives 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 341.556 euros, per
a subvencions per a la gestió ordinària de les federacions
esportives de les Illes Balears.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per a la gestió ordinària de les
federacions esportives de les Illes Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

independentment de l'edat i l a situació social, física o
econòmica, entenent aquesta pràctica com un element
generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros per
a subvencions destinades a facilitar la pràctica esportiva a totes
les persones, independentment de l'edat i l a situació social,
física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element
generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions destinades a facilitar la pràctica
esportiva a totes les persones, independentment de l'edat i l a
situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica
com un element generador de benestar personal, d'integració i
d'igualtat?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EM)
RGE núm. 2035/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
subvencions per a la gestió ordinària de les federacions
esportives de les Illes Balears.

EO)
RGE núm. 2037 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
subvencions destinades a facilitar la pràctica esportiva a
totes les persones, independentment de l'edat i l a situació
social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un
element generador de benestar personal, d'integració i
d'igualtat.

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

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 341.556 euros, per
a subvencions per a la gestió ordinària de les federacions
esportives de les Illes Balears.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros per
a subvencions destinades a facilitar la pràctica esportiva a totes
les persones, independentment de l'edat i l a situació social,
física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element
generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat.

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per a la gestió
ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EN)
RGE núm. 2036 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions destinades a
facilitar la pràctica esportiva a totes les persones,

Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions destinades a facilitar
la pràctica esportiva a totes les persones, independentment de
l'edat i l a situació social, física o econòmica, entenent aquesta
pràctica com un element generador de benestar personal,
d'integració i d'igualtat?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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EP)
RGE núm. 2038 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a federacions esportives de
les Illes Balears per atendre les necessitats derivades dels
programes de tecnificació esportiva.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 136.196 euros per
a ajuts a federacions esportives de les Illes Balears per atendre
les necessitats derivades dels programes de tecnificació
esportiva.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts a federacions esportives de les Illes Balears
per atendre les necessitats derivades dels programes de
tecnificació esportiva?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EQ)
RGE núm. 2039 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts a
federacions esportives de les Illes Balears per atendre les
necessitats derivades dels programes de tecnificació
esportiva.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 136.196 euros per
a ajuts a federacions esportives de les Illes Balears per atendre
les necessitats derivades dels programes de tecnificació
esportiva.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts a federacions esportives de
les Illes Balears per atendre les necessitats derivades dels
programes de tecnificació esportiva?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

ER)
RGE núm. 2040 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a actuacions de foment
de l'ús de la llengua catalana.
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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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 300.000 euros per
a ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la
llengua catalana?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

ES)
RGE núm. 2041 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a
actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 300.000 euros per
a ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a actuacions de foment de
l'ús de la llengua catalana?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

ET)
RGE núm. 2042 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts destinats a la premsa
diària escrita en català.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 180.000 euros per
a ajuts destinats a la premsa diària escrita en català.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts destinats a la premsa diària escrita en català?
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Palma, a 22 de febrer de 2018
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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

EU)
RGE núm. 2043 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts
destinats a la premsa diària escrita en català.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 175.000 euros per
a ajuts destinats a la premsa local i a la de temàtica
especialitzada escrita en català.

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

Quin és l'import en conjunt destinat als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts destinats a la premsa local i
a la de temàtica especialitzada escrita en català?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 180.000 euros per
a ajuts destinats a la premsa diària escrita en català.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts destinats a la premsa diària
escrita en català?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EV)
RGE núm. 2044 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts destinats a la premsa local
i a la de temàtica especialitzada escrita en català.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 175.000 euros per
a ajuts destinats a la premsa local i a la de temàtica
especialitzada escrita en català.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts destinats a la premsa local i a la de temàtica
especialitzada escrita en català?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EW)
RGE núm. 2045 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts
destinats a la premsa local i a la de temàtica especialitzada
escrita en català.

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EX)
RGE núm. 2046 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiari amb
domicili a l'illa d'Eivissa de l'ajut a la millor campanya
publicitària en llengua catalana a l'àmbit 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 10.000 euros per
a l'ajut a la millor campanya publicitària en llengua catalana a
l'àmbit de les Illes Balears.
Quin han estat el beneficiari, amb domicili a l’illa d’Eivissa,
de l'ajut a la millor campanya publicitària en llengua catalana
a l'àmbit de les Illes Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

EY)
RGE núm. 2047 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
al beneficiari amb domicili a l'illa d'Eivissa de l'ajut a la
millor campanya publicitària en llengua catalana a l'àmbit
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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 10.000 euros per
a l'ajut a la millor campanya publicitària en llengua catalana a
l'àmbit de les Illes Balears.
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Quin és l'import en conjunt concedit al beneficiari, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de l'ajut a la millor campanya
publicitària en llengua catalana a l'àmbit de les Illes Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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caràcter innovador en matèria de joventut a l'àmbit
territorial 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

EZ)
RGE núm. 2048 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions adreçades a les
entitats juvenils.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros per
a subvencions destinades a finançar projectes d'intervenció,
recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de
joventut a l'àmbit territorial 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions destinades a finançar projectes
d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en
matèria de joventut a l'àmbit territorial de les Illes Balears?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros per
a subvencions adreçades a les entitats juvenils.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions adreçades a les entitats juvenils?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FA)
RGE núm. 20489/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
subvencions adreçades a les entitats juvenils.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 200.000 euros per
a subvencions adreçades a les entitats juvenils.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions adreçades a les
entitats juvenils?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FB)
RGE núm. 2050 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions destinades a
finançar projectes d'intervenció, recerca i publicacions de

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FC)
RGE núm. 2051 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
subvencions destinades a finançar projectes d'intervenció,
recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de
joventut a l'àmbit territorial 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 100.000 euros per
a subvencions destinades a finançar projectes d'intervenció,
recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de
joventut a l'àmbit territorial de les Illes Balears.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions destinades a finançar
projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter
innovador en matèria de joventut a l'àmbit territorial de les Illes
Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FD)
RGE núm. 2052 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la realització de
pràctiques a empreses de diversos àmbits dirigides a joves
nascuts o residents a les Illes Balears d'entre 18 i 30 anys.
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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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 20.000 euros per
a ajuts per a la realització de pràctiques a empreses de diversos
àmbits dirigides a joves nascuts o residents a les Illes Balears
d'entre 18 i 30 anys.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a la realització de pràctiques a empreses
de diversos àmbits dirigides a joves nascuts o residents a les
Illes Balears d'entre 18 i 30 anys?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FE)
RGE núm. 2053 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a
la realització de pràctiques a empreses de diversos àmbits
dirigides a joves nascuts o residents a les Illes Balears
d'entre 18 i 30 anys.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 20.000 euros per
a ajuts per a la realització de pràctiques a empreses de diversos
àmbits dirigides a joves nascuts o residents a les Illes Balears
d'entre 18 i 30 anys.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a la realització de
pràctiques a empreses de diversos àmbits dirigides a joves
nascuts o residents a les Illes Balears d'entre 18 i 30 anys?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FF)
RGE núm. 2054 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a la convocatòria de
premis i certàmens del programa cultural Art Jove.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 30.000 euros per
a ajuts per a la convocatòria de premis i certàmens del
programa cultural Art Jove.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a la convocatòria de premis i certàmens
del programa cultural Art Jove?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FG)
RGE núm. 2055 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a
la convocatòria de premis i certàmens del programa
cultural Art Jove.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 30.000 euros per
a ajuts per a la convocatòria de premis i certàmens del
programa cultural Art Jove.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a la convocatòria de
premis i certàmens del programa cultural Art Jove?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FH)
RGE núm. 2056 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a
activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'edició i promoció de la literatura, el pensament,
el còmic i la il·lustració per a 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros per
a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior
de tot tipus de projectes d'edició i promoció de la literatura, el
pensament, el còmic i la il·lustració per a l'any 2017.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
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exterior de tot tipus de projectes d'edició i promoció de la
literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per a l'any
2017?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FI)
RGE núm. 2057 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per
donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot
tipus de projectes d'edició i promoció de la literatura, el
pensament, el còmic i la il·lustració per a 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros per
a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior
de tot tipus de projectes d'edició i promoció de la literatura, el
pensament, el còmic i la il·lustració per a l'any 2017.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats
per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'edició i
promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la
il·lustració per a l'any 2017?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FK)
RGE núm. 2059 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per
donar suport a activitats per a la projecció exterior de la
música i dels músics, intèrprets i compositors 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros per
a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior
de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes
Balears.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats
per a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets
i compositors de les Illes Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FJ)

FL)
RGE núm. 2060 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a
activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'arts escèniques de les Illes Balears.

RGE núm. 2058 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a
activitats per a la projecció exterior de la música i dels
músics, intèrprets i compositors 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros per
a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior
de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes
Balears.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de
les Illes Balears?

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros per
a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior
de tot tipus de projectes d'arts escèniques de les Illes Balears.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'arts escèniques de les Illes
Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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FM)
RGE núm. 2061 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per
donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot
tipus de projectes d'arts escèniques 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros per
a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior
de tot tipus de projectes d'arts escèniques de les Illes Balears.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats
per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'arts
escèniques de les Illes Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FN)
RGE núm. 2062 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a
activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'arts visuals 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros per
a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior
de tot tipus de projectes d'arts visuals de les Illes Balears.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció
exterior de tot tipus de projectes d'arts visuals de les Illes
Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FO)
RGE núm. 2063 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per
donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot
tipus de projectes d'arts visuals 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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 160.000 euros per
a ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior
de tot tipus de projectes d'arts visuals de les Illes Balears.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats
per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d'arts visuals
de les Illes Balears?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FP)
RGE núm. 2064 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per donar suport a
l'organització i la producció de fires i festivals en què es
fomenti la projecció exterior.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 400.000 euros per
a ajuts per donar suport a l'organització i la producció de fires
i festivals en què es fomenti la projecció exterior. Descripció:
de la música, les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual
o la literatura de les Illes Balears, i també les trobades i
jornades professionals del món de la cultura que es duguin na
terme al territori balear.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a l'organització i la
producció de fires i festivals en què es fomenti la projecció
exterior. Descripció: de la música, les arts escèniques, les arts
visuals, l'audiovisual o la literatura de les Illes Balears, i també
les trobades i jornades professionals del món de la cultura que
es duguin na terme al territori balear?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FQ)
RGE núm. 2065 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import rebut
pels beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per
donar suport a l'organització i la producció de fires i
festivals en què es fomenti la projecció exterior.
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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 a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 400.000 euros per
a ajuts per donar suport a l'organització i la producció de fires
i festivals en què es fomenti la projecció exterior. Descripció:
de la música, les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual
o la literatura de les Illes Balears, i també les trobades i
jornades professionals del món de la cultura que es duguin na
terme al territori balear.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per donar suport a
l'organització i la producció de fires i festivals en què es
fomenti la projecció exterior. Descripció: de la música, les arts
escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la literatura de les
Illes Balears, i també les trobades i jornades professionals del
món de la cultura que es duguin na terme al territori balear?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FR)
RGE núm. 2066 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a places de joves
músics que cursen els estudis superiors (inclosos tots els
instruments) per participar durant tres setmanes de la
temporada simfònica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 20.000 euros per
a ajuts per a places de joves músics que cursen els estudis
superiors (inclosos tots els instruments) per participar durant
tres setmanes de la temporada simfònica.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a places de joves músics que cursen els
estudis superiors (inclosos tots els instruments) per participar
durant tres setmanes de la temporada simfònica?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FS)
RGE núm. 2067 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a
places de joves músics que cursen els estudis superiors
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(inclosos tots els instruments) per participar durant tres
setmanes de la temporada simfònica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 20.000 euros per
a ajuts per a places de joves músics que cursen els estudis
superiors (inclosos tots els instruments) per participar durant
tres setmanes de la temporada simfònica.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a places de joves músics
que cursen els estudis superiors (inclosos tots els instruments)
per participar durant tres setmanes de la temporada simfònica?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FT)
RGE núm. 2068 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a processos
d'acompanyament i de formació lligada a certificats de
professionalitat i especialitats formatives adreçats a
persones en situació de vulnerabilitat respecte del mercat
de treball (programes d'itineraris integrals d'inserció).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 3.286.000 euros
per a subvencions per a processos d'acompanyament i de
formació lligada a certificats de professionalitat i especialitats
formatives adreçats a persones en situació de vulnerabilitat
respecte del mercat de treball (programes d'itineraris integrals
d'inserció).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per a processos d'acompanyament i
de formació lligada a certificats de professionalitat i
especialitats formatives adreçats a persones en situació de
vulnerabilitat respecte del mercat de treball (programes
d'itineraris integrals d'inserció)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FU)
RGE núm. 2069 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
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subvencions per a processos d'acompanyament i de
formació lligada a certificats de professionalitat i
especialitats formatives adreçats a persones en situació de
vulnerabilitat respecte del mercat de treball (programes
d'itineraris integrals d'inserció).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 3.286.000 euros
per a subvencions per a processos d'acompanyament i de
formació lligada a certificats de professionalitat i especialitats
formatives adreçats a persones en situació de vulnerabilitat
respecte del mercat de treball (programes d'itineraris integrals
d'inserció).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per a processos
d'acompanyament i de formació lligada a certificats de
professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones en
situació de vulnerabilitat respecte del mercat de treball
(programes d'itineraris integrals d'inserció)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FV)
RGE núm. 2070 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a processos
d'acompanyament i per a formació lligada a certificats de
professionalitat i especialitats formatives adreçats a
persones joves en situació de risc d'exclusió social en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIB JOVE
programes d'itineraris integrals d'inserció).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.500.000 euros
per a ajuts per a processos d'acompanyament i per a formació
lligada a certificats de professionalitat i especialitats formatives
adreçats a persones joves en situació de risc d'exclusió social
en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIB JOVE
programes d'itineraris integrals d'inserció).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per a processos d'acompanyament i per a
formació lligada a certificats de professionalitat i especialitats
formatives adreçats a persones joves en situació de risc
d'exclusió social en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
(SOIB JOVE programes d'itineraris integrals d'inserció)?

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FW)
RGE núm. 2071 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per a
processos d'acompanyament i per a formació lligada a
certificats de professionalitat i especialitats formatives
adreçats a persones joves en situació de risc d'exclusió
social en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIB
JOVE programes d'itineraris integrals d'inserció).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.500.000 euros
per a ajuts per a processos d'acompanyament i per a formació
lligada a certificats de professionalitat i especialitats formatives
adreçats a persones joves en situació de risc d'exclusió social
en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIB JOVE
programes d'itineraris integrals d'inserció).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per a processos
d'acompanyament i per a formació lligada a certificats de
professionalitat i especialitats formatives adreçats a persones
joves en situació de risc d'exclusió social en el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil (SOIB JOVE programes
d'itineraris integrals d'inserció)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FX)
RGE núm. 2072 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions perquè les
entitats locals contractin agents d'ocupació i
desenvolupament local.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 309.371 euros per
a les subvencions perquè les entitats locals contractin agents
d'ocupació i desenvolupament local.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions perquè les entitats locals
contractin agents d'ocupació i desenvolupament local?
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Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FY)
RGE núm. 2073 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les
subvencions perquè les entitats locals contractin agents
d'ocupació i desenvolupament local.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 309.371euros per
a les subvencions perquè les entitats locals contractin agents
d'ocupació i desenvolupament local.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions perquè les entitats
locals contractin agents d'ocupació i desenvolupament local?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

FZ)
RGE núm. 2074 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts adreçats a centres i
entitats de formació de les Illes Balears inscrits en el
registre Estatal de Centres i Entitats de Formació per a
l'Ocupació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 2.925.300 euros
per als ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes
Balears inscrits en el registre Estatal de Centres i Entitats de
Formació per a l'Ocupació.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts adreçats a centres i entitats de formació de
les Illes Balears inscrits en el registre Estatal de Centres i
Entitats de Formació per a l'Ocupació?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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GA)
RGE núm. 2075 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts
adreçats a centres i entitats de formació de les Illes Balears
inscrits en el registre Estatal de Centres i Entitats de
Formació per a l'Ocupació.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 2.925.300 euros
per als ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes
Balears inscrits en el registre Estatal de Centres i Entitats de
Formació per a l'Ocupació.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts adreçats a centres i entitats
de formació de les Illes Balears inscrits en el registre Estatal de
Centres i Entitats de Formació per a l'Ocupació?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GB)
RGE núm. 2076 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts adreçats a centres i
entitats de formació de les Illes Balears inscrits en el
registre Estatal de Centres i Entitats de Formació per a
l'Ocupació, per a treballadors ocupats.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.800.000 per als
ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes
Balears inscrits en el registre Estatal de Centres i Entitats de
Formació per a l'Ocupació, per a treballadors ocupats.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, dels ajuts adreçats a centres i entitats de formació de
les Illes Balears inscrits en el registre Estatal de Centres i
Entitats de Formació per a l'Ocupació, per a treballadors
ocupats?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GC)
RGE núm. 2077 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
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als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa dels ajuts
adreçats a centres i entitats de formació de les Illes Balears
inscrits en el registre Estatal de Centres i Entitats de
Formació per a l'Ocupació, per a treballadors ocupats.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.800.000 euros
per als ajuts adreçats a centres i entitats de formació de les Illes
Balears inscrits en el registre Estatal de Centres i Entitats de
Formació per a l'Ocupació, per a treballadors ocupats.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, dels ajuts adreçats a centres i entitats
de formació de les Illes Balears inscrits en el registre Estatal de
Centres i Entitats de Formació per a l'Ocupació, per a
treballadors ocupats?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GD)
RGE núm. 2078 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de les subvencions per contractar
treballadors desocupats més grans de 35 anys, en situació
d'atur de llarga durada, per dur a terme obres o serveis
d'interès general i social, en el marc de col·laboració amb
les entitats locals o vinculades (Visibles).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 3.000.000 euros
per a les subvencions per contractar treballadors desocupats
més grans de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, per
dur a terme obres o serveis d'interès general i social, en el marc
de col·laboració amb les entitats locals o vinculades (Visibles).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de les subvencions per contractar treballadors
desocupats més grans de 35 anys, en situació d'atur de llarga
durada, per dur a terme obres o serveis d'interès general i
social, en el marc de col·laboració amb les entitats locals o
vinculades (Visibles)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GE)
RGE núm. 2079 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de les
subvencions per contractar treballadors desocupats més
grans de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, per
dur a terme obres o serveis d'interès general i social, en el
marc de col·laboració amb les entitats locals o vinculades
(Visibles).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 3.000.000 euros
per a les subvencions per contractar treballadors desocupats
més grans de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, per
dur a terme obres o serveis d'interès general i social, en el marc
de col·laboració amb les entitats locals o vinculades (Visibles).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de les subvencions per contractar
treballadors desocupats més grans de 35 anys, en situació d'atur
de llarga durada, per dur a terme obres o serveis d'interès
general i social, en el marc de col·laboració amb les entitats
locals o vinculades (Visibles)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GF)
RGE núm. 2080 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts perquè les entitats sense
ànim de lucre contractin treballadors desocupats més grans
de 30 anys en programes de formació dual.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.750.000 euros
per a ajuts perquè les entitats sense ànim de lucre contractin
treballadors desocupats més grans de 30 anys en programes de
formació dual, en els quals es combina la formació teòrica amb
l'experiència pràctica en el marc d'un contracte de formació i
aprenentatge (Programa Dual+30).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts perquè les entitats sense ànim de lucre
contractin treballadors desocupats més grans de 30 anys en
programes de formació dual, en els quals es combina la
formació teòrica amb l'experiència pràctica en el marc d'un
contracte de formació i aprenentatge (Programa Dual+30)?
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Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GG)
RGE núm. 2081 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts perquè
les entitats sense ànim de lucre contractin treballadors
desocupats més grans de 30 anys en programes de formació
dual.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.750.000 euros
per a ajuts perquè les entitats sense ànim de lucre contractin
treballadors desocupats més grans de 30 anys en programes de
formació dual, en els quals es combina la formació teòrica amb
l'experiència pràctica en el marc d'un contracte de formació i
aprenentatge (Programa Dual+30).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts perquè les entitats sense ànim
de lucre contractin treballadors desocupats més grans de 30
anys en programes de formació dual, en els quals es combina
la formació teòrica amb l'experiència pràctica en el marc d'un
contracte de formació i aprenentatge (Programa Dual+30)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GH)
RGE núm. 2082 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions per a programes
de formació dual en la modalitat de formació en alternança,
en els quals es combina la formació teòrica amb
l'experiència pràctica en el marc d'un contracte de
formació i aprenentatge (SOIB JOVE Programa Dual).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 750.000 euros per
a subvencions per a programes de formació dual en la modalitat
de formació en alternança, en els quals es combina la formació
teòrica amb l'experiència pràctica en el marc d'un contracte de
formació i aprenentatge (SOIB JOVE Programa Dual).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions per a programes de formació dual en
la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina
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la formació teòrica amb l'experiència pràctica en el marc d'un
contracte de formació i aprenentatge (SOIB JOVE Programa
Dual)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GI)
RGE núm. 2083 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
subvencions per a programes de formació dual en la
modalitat de formació en alternança, en els quals es
combina la formació teòrica amb l'experiència pràctica en
el marc d'un contracte de formació i aprenentatge (SOIB
JOVE Programa Dual).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 750.000 euros per
a subvencions per a programes de formació dual en la modalitat
de formació en alternança, en els quals es combina la formació
teòrica amb l'experiència pràctica en el marc d'un contracte de
formació i aprenentatge (SOIB JOVE Programa Dual).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions per a programes de
formació dual en la modalitat de formació en alternança, en els
quals es combina la formació teòrica amb l'experiència pràctica
en el marc d'un contracte de formació i aprenentatge (SOIB
JOVE Programa Dual)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GJ)
RGE núm. 2084 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvenció per a la contractació
de joves desocupats més grans de 18 anys i menors de 30,
inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.890.000 euros
per a subvenció per a la contractació de joves desocupats més
grans de 18 anys i menors de 30, inscrits en el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o
professional de grau superior acreditada, sense o amb poca
experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar

7320

BOPIB núm. 132 - 2 de març de 2018

obres o serveis d'interès general o social, en el marc de
col·laboració amb els ens locals i les entitats que en depenen o
hi estan vinculades (SOIB JOVE Desocupats).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de la subvenció per a la contractació de joves
desocupats més grans de 18 anys i menors de 30, inscrits en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica
o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca
experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar
obres o serveis d'interès general o social, en el marc de
col·laboració amb els ens locals i les entitats que en depenen o
hi estan vinculades (SOIB JOVE Desocupats)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GK)
RGE núm. 2085 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de subvenció
per a la contractació de joves desocupats més grans de 18
anys i menors de 30, inscrits en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.890.000 euros
per a subvenció per a la contractació de joves desocupats més
grans de 18 anys i menors de 30, inscrits en el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o
professional de grau superior acreditada, sense o amb poca
experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar
obres o serveis d'interès general o social, en el marc de
col·laboració amb els ens locals i les entitats que en depenen o
hi estan vinculades (SOIB JOVE Desocupats).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de la subvenció per a la contractació
de joves desocupats més grans de 18 anys i menors de 30,
inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb
formació acadèmica o professional de grau superior acreditada,
sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva
formació, per executar obres o serveis d'interès general o
social, en el marc de col·laboració amb els ens locals i les
entitats que en depenen o hi estan vinculades (SOIB JOVE
Desocupats)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GL)
RGE núm. 2086 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb

domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts del Programa de Formació
Dual per a sectors estratègics.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 2.250.000 euros
per a ajuts del Programa de Formació Dual per a sectors
estratègics.
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts del Programa de Formació Dual per a sectors
estratègics?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GM)
RGE núm. 2087 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts del
Programa de Formació Dual per a sectors estratègics.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 2.250.000 euros
per a ajuts del Programa de Formació Dual per a sectors
estratègics.
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts del Programa de Formació
Dual per a sectors estratègics?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GN)
RGE núm. 2088 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts perquè els joves desocupats
puguin dur a terme estudis de programes de segona
oportunitat als centres educatius de persones adultes (SOIB
JOVE Beques d'Èxit).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
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convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.500.000 euros
per a ajuts perquè els joves desocupats puguin dur a terme
estudis de programes de segona oportunitat als centres
educatius de persones adultes (SOIB JOVE Beques d'Èxit).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts perquè els joves desocupats puguin dur a
terme estudis de programes de segona oportunitat als centres
educatius de persones adultes (SOIB JOVE Beques d'Èxit)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GO)
RGE núm. 2089 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts perquè
els joves desocupats puguin dur a terme estudis de
programes de segona oportunitat als centres educatius de
persones adultes (SOIB JOVE Beques d'Èxit).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.500.000 euros
per a ajuts perquè els joves desocupats puguin dur a terme
estudis de programes de segona oportunitat als centres
educatius de persones adultes (SOIB JOVE Beques d'Èxit).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts perquè els joves desocupats
puguin dur a terme estudis de programes de segona oportunitat
als centres educatius de persones adultes (SOIB JOVE Beques
d'Èxit)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GP)
RGE núm. 2090 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per als programes dirigits
a la inserció de col·lectius vulnerables que superin el 20%
d'insercions (programes amb Èxit en la inserció de persones
en situació de vulnerabilitat).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 300.000 euros per
a ajuts per als programes dirigits a la inserció de col·lectius
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vulnerables que superin el 20% d'insercions (programes amb
Èxit en la inserció de persones en situació de vulnerabilitat).
Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts per als programes dirigits a la inserció de
col·lectius vulnerables que superin el 20% d'insercions
(programes amb Èxit en la inserció de persones en situació de
vulnerabilitat)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GQ)
RGE núm. 20901/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts per als
programes dirigits a la inserció de col·lectius vulnerables
que superin el 20% d'insercions (programes amb Èxit en la
inserció de persones en situació de vulnerabilitat).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 300.000 euros per
a ajuts per als programes dirigits a la inserció de col·lectius
vulnerables que superin el 20% d'insercions (programes amb
Èxit en la inserció de persones en situació de vulnerabilitat).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts per als programes dirigits a la
inserció de col·lectius vulnerables que superin el 20%
d'insercions (programes amb Èxit en la inserció de persones en
situació de vulnerabilitat)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GR)
RGE núm. 2092 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts adreçats a empreses, les
seves associacions o altres entitats que adquireixin
compromisos de contractació dirigits a treballadors
desocupats (formació amb compromís de contractació).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 300.000 euros per
a ajuts adreçats a empreses, les seves associacions o altres
entitats que adquireixin compromisos de contractació dirigits

7322

BOPIB núm. 132 - 2 de març de 2018

a treballadors desocupats (formació amb compromís de
contractació).

d'ocupació i desenvolupament local (agents d'ocupació i
desenvolupament local).

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, d'ajuts adreçats a empreses, les seves associacions o
altres entitats que adquireixin compromisos de contractació
dirigits a treballadors desocupats (formació amb compromís de
contractació)?

Quins han estat els beneficiaris, amb domicili a l’illa
d’Eivissa, de subvencions perquè les entitats locals contractin
agents d'ocupació i desenvolupament local (agents d'ocupació
i desenvolupament local)?

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GS)
RGE núm. 2093 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import concedit
als beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa d'ajuts
adreçats a empreses, les seves associacions o altres entitats
que adquireixin compromisos de contractació dirigits a
treballadors desocupats (formació amb compromís de
contractació).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 300.000 euros per
a ajuts adreçats a empreses, les seves associacions o altres
entitats que adquireixin compromisos de contractació dirigits
a treballadors desocupats (formació amb compromís de
contractació).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, d'ajuts adreçats a empreses, les seves
associacions o altres entitats que adquireixin compromisos de
contractació dirigits a treballadors desocupats (formació amb
compromís de contractació)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GT)
RGE núm. 2094 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficiaris amb
domicili a l'illa d'Eivissa de subvencions perquè les entitats
locals contractin agents d'ocupació i desenvolupament local
(agents d'ocupació i desenvolupament local).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.266.858 euros
per a subvencions perquè les entitats locals contractin agents

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GU)
RGE núm. 2095 /18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a import rebut
pels beneficiaris amb domicili a l'illa d'Eivissa de
subvencions perquè les entitats locals contractin agents
d'ocupació i desenvolupament local (agents d'ocupació i
desenvolupament local).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
per Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per a l’any 2017 per import de 1.266.858 euros
per a subvencions perquè les entitats locals contractin agents
d'ocupació i desenvolupament local (agents d'ocupació i
desenvolupament local).
Quin és l'import en conjunt concedit als beneficiaris, amb
domicili a l’illa d’Eivissa, de subvencions perquè les entitats
locals contractin agents d'ocupació i desenvolupament local
(agents d'ocupació i desenvolupament local)?
Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

GV)
RGE núm. 2096 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de maig a octubre de 2016 a
l'Hospital de Can Misses.
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 el nombre de substitucions de metges de maig
a octubre de 2016 a l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí
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GW)
RGE núm. 2097 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de maig a octubre de 2016 a
l'Hospital Son Espases.
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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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 el nombre de substitucions de metges de maig
a octubre de 2017 a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions de metges de maig
a octubre de 2016 a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

GX)
RGE núm. 2098 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de maig a octubre de 2016 a
l'Hospital Mateu Orfila.
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.

HA)
RGE núm. 2101 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de maig a octubre de 2017 a
l'Hospital Mateu Orfila.
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 el nombre de substitucions de metges de maig
a octubre de 2017 a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions de metges de maig
a octubre de 2016 a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

GY)
RGE núm. 2099 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de maig a octubre de 2017 a
l'Hospital de Can Misses.
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.

HB)
RGE núm. 2102 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de maig a octubre de 2015 a
l'Hospital de Can Misses.
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 el nombre de substitucions de metges de maig
a octubre de 2015 a l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions de metges de maig
a octubre de 2017 a l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

GZ)
RGE núm. 2100 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de maig a octubre de 2017 a
l'Hospital Son Espases.

HC)
RGE núm. 2103 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de maig a octubre de 2015 a
l'Hospital Son Espases.
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 el nombre de substitucions de metges de maig
a octubre de 2015 a l'Hospital Son Espases?
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Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HD)
RGE núm. 2104 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de maig a octubre de 2015 a
l'Hospital Mateu Orfila.
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.

HG)
RGE núm. 2107 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de maig a octubre de 2015 a
l'Hospital Mateu Orfila.
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 el nombre de substitucions d'infermers de
maig a octubre de 2015 a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions de metges de maig
a octubre de 2015 a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HE)
RGE núm. 2105 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de maig a octubre de 2015 a
l'Hospital de Can Misses.
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.

HH)
RGE núm. 2108 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de maig a octubre de 2016 a
l'Hospital de Can Misses.
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 el nombre de substitucions d'infermers de
maig a octubre de 2016 a l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions d'infermers de
maig a octubre de 2015 a l'Hospital de Can Misses?
HI)
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HF)
RGE núm. 2106 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de maig a octubre de 2015 a
l'Hospital Son Espases.
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.

RGE núm. 2109 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de maig a octubre de 2016 a
l'Hospital Son Espases.
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 el nombre de substitucions d'infermers de
maig a octubre de 2016 a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions d'infermers de
maig a octubre de 2015 a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HJ)
RGE núm. 2110 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de maig a octubre de 2016 a
l'Hospital Mateu Orfila.
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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.
Quin ha estat el nombre de substitucions d'infermers de
maig a octubre de 2016 a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HK)
RGE núm. 2111 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de maig a octubre de 2017 a
l'Hospital Can Misses.
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 el nombre de substitucions d'infermers de
maig a octubre de 2017 a l'Hospital Can Misses?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HL)
RGE núm. 2112 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de maig a octubre de 2017 a
l'Hospital Son Espases.
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 el nombre de substitucions d'infermers de
maig a octubre de 2017 a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HM)
RGE núm. 2113/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de maig a octubre de 2017 a
l'Hospital Mateu Orfila.
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 el nombre de substitucions d'infermers de
maig a octubre de 2017 a l'Hospital Mateu Orfila?
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Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HN)
RGE núm. 2114 /18, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de novembre de 2015 a abril de
2016 a l'Hospital Can Misses.
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 el nombre de substitucions de metges de
novembre de 2015 a abril de 2016 a l'Hospital Can Misses?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HO)
RGE núm. 2115/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de novembre de 2015 a abril de
2016 a l'Hospital Son Espases.
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 el nombre de substitucions de metges de
novembre de 2015 a abril de 2016 a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HP)
RGE núm. 2116/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de novembre de 2015 a abril de
2016 a l'Hospital Mateu Orfila.
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 el nombre de substitucions de metges de
novembre de 2015 a abril de 2016 a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí
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HQ)
RGE núm. 2117/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de novembre de 2016 a abril de
2017 a l'Hospital Can Misses.
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.
Quin ha estat el nombre de substitucions de metges de
novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Can Misses?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions de metges de
novembre de 2016 a abril de 2017 a l'Hospital Can Misses?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HR)
RGE núm. 2118/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de novembre de 2016 a abril de
2017 a l'Hospital Son Espases.
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.

HU)
RGE núm. 2121/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de novembre de 2017 a gener de
2018 a l'Hospital Son Espases.
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 el nombre de substitucions de metges de
novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions de metges de
novembre de 2016 a abril de 2017 a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HS)
RGE núm. 2119/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de novembre de 2016 a abril de
2017 a l'Hospital Mateu Orfila.
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.

HV)
RGE núm. 2122/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de novembre de 2017 a gener de
2018 a l'Hospital Mateu Orfila.
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 el nombre de substitucions de metges de
novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions de metges de
novembre de 2016 a abril de 2017 a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HT)
RGE núm. 2120/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions de metges de novembre de 2017 a gener de
2018 a l'Hospital Can Misses.

HW)
RGE núm. 2123/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de novembre de 2017 a gener de
2018 a l'Hospital Can Misses.
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 el nombre de substitucions d'infermers de
novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Can Misses?
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IA)
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HX)
RGE núm. 2124/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de novembre de 2017 a gener de
2018 a l'Hospital Son Espases.
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.

RGE núm. 2136/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera de traumatologia a l'Hospital Can Misses dels
darrers sis mesos.
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.
Quantes persones figuren a la llista d'espera de
traumatologia de l'Hospital Can Misses en els darrers sis
mesos? Indicau-ne la xifra de cada mes.
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions d'infermers de
novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Son Espases?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HY)
RGE núm. 2125/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitucions d'infermers de novembre de 2017 a gener de
2018 a l'Hospital Mateu Orfila.
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.

IB)
RGE núm. 2137/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera d'urologia a l'Hospital Can Misses dels darrers sis
mesos.
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.
Quantes persones figuren a la llista d'espera d'urologia de
l'Hospital Can Misses en els darrers sis mesos? Indicau-ne la
xifra de cada mes.
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin ha estat el nombre de substitucions d'infermers de
novembre de 2017 a gener de 2018 a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

HZ)
RGE núm. 2135/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost total
de construcció de l'emissari de Talamanca.
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.

IC)
RGE núm. 2138/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera de mamografia a l'Hospital Can Misses dels
darrers sis mesos.
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.
Quantes persones figuren a la llista d'espera de mamografia
de l'Hospital Can Misses en els darrers sis mesos? Indicau-ne
la xifra de cada mes.

Quin ha estat el cost de la construcció de l'emissari de
Talananca?

Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí
ID)

RGE núm. 2139/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
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d'espera de traumatologia a l'Hospital de Formentera dels
darrers sis mesos.
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.
Quantes persones figuren a la llista d'espera de
traumatologia de l'Hospital Son Espases en els darrers sis
mesos? Indicau-ne la xifra de cada mes.

Quantes persones figuren a la llista d'espera de
traumatologia de l'Hospital de Formentera en els darrers sis
mesos? Indicau-ne la xifra de cada mes.
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

IE)
RGE núm. 2140/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera d'urologia a l'Hospital de Formentera dels darrers
sis mesos.
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.

Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

IH)
RGE núm. 2143/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera d'urologia a l'Hospital Son Espases dels darrers sis
mesos.
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.
Quantes persones figuren a la llista d'espera d'urologia de
l'Hospital Son Espases en els darrers sis mesos? Indicau-ne la
xifra de cada mes.

Quantes persones figuren a la llista d'espera d'urologia de
l'Hospital de Formentera en els darrers sis mesos? Indicau-ne
la xifra de cada mes.
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

IF)
RGE núm. 2141/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera de mamografia a l'Hospital de Formentera dels
darrers sis mesos.
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.

Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

II)
RGE núm. 2144/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera de mamografia a l'Hospital Son Espases dels
darrers sis mesos.
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.
Quantes persones figuren a la llista d'espera de mamografia
de l'Hospital Son Espases en els darrers sis mesos? Indicau-ne
la xifra de cada mes.

Quantes persones figuren a la llista d'espera de mamografia
de l'Hospital de Formentera en els darrers sis mesos? Indicaune la xifra de cada mes.
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

IG)
RGE núm. 2142/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera de traumatologia a l'Hospital Son Espases dels
darrers sis mesos.

Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

IJ)
RGE núm. 2145/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera de traumatologia a l'Hospital Mateu Orfila dels
darrers sis mesos.
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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Quantes persones figuren a la llista d'espera de
traumatologia de l'Hospital Mateu Orfila en els darrers sis
mesos? Indicau-ne la xifra de cada mes.
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

IK)
RGE núm. 2146/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera d'urologia a l'Hospital Mateu Orfila dels darrers
sis mesos.

A)
RGE núm. 2188/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats dels alumnes de les Illes Balears a la selectivitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el conseller d'Educació i Universitat els darrers
resultats dels alumnes de les Illes Balears a les proves de
selectivitat?

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.
Quantes persones figuren a la llista d'espera d'urologia de
l'Hospital Mateu Orfila en els darrers sis mesos? Indicau-ne la
xifra de cada mes.
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

IL)
RGE núm. 2147/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera de mamografia a l'Hospital Mateu Orfila dels
darrers sis mesos.

Palma, a 26 de febrer de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 2193/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a llibertat d'expressió.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com pensa el Govern defensar la llibertat d'expressió a les
Illes?

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.
Quantes persones figuren a la llista d'espera de mamografia
de l'Hospital Mateu Orfila en els darrers sis mesos? Indicau-ne
la xifra de cada mes.
Palma, a 22 de febrer de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí
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Palma, a 26 de febrer de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
C)

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2227/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
al·legacions a la modificació del RD sobre compensació al
transport de mercaderies.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2018, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

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

Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Quines al·legacions té previst presentar el Govern a la
modificació del Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, sobre
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compensació al transport marítim i aeri de mercaderies amb
origen o destinació a les Illes Balears?
Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

D)
RGE núm. 2231/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a mesures de foment del transport públic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Carlos Saura i León

G)
RGE núm. 2257/18, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'ascensor entre l'aparcament i l'entrada principal de
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com es troba el projecte d'ascensor entre l'aparcament i
l'entrada principal de l'Hospital de Can Misses?

Quines seran les mesures concretes que té pensat el GOIB
incloure en el futur Pla de mobilitat per tal de fomentar el
transport públic a les Balears?
Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María José Ribas i Ribas

H)
RGE núm. 2258/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
garantia de demora.

E)
RGE núm. 2232/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a ascensor de 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan pensa el Govern posar en marxa el Decret de garantia
de demora?
Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Quines seran les mesures concretes que té pensat el GOIB
incloure en el futur Pla de mobilitat per tal de fomentar el
transport públic a les Balears?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

F)
RGE núm. 2233/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a situació
de l'empresa Cobra.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Què pensa el Govern de les Illes Balears de la situació que
s'està vivint a l'empresa Cobra?

I)
RGE núm. 2259/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació del director general del Consorci del
Velòdrom Palma Arena.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Des de quina data concreta està d'alta i contractat el director
general del Consorci del Velòdrom Palma Arena?
Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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J)

M)

RGE núm. 2260/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe de la Sindicatura de Comptes sobre l'anàlisi del
deute.

RGE núm. 2263/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a IRPF de les rendes mitjanes i baixes.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del darrer
informe de la Sindicatura de Comptes sobre l'anàlisi del deute?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Fins quan les rendes mitjanes i baixes de les Illes Balears
continuaran sent de les que més IRPF paguen a tot l'Estat
espanyol?

Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

K)

N)

RGE núm. 2261/18, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta de
suprimir el delicte d'enaltiment del terrorisme del Codi
Penal.

RGE núm. 2264/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a modernització hotelera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Govern de les Illes Balears la proposta de
Podem de suprimir el delicte d'enaltiment del terrorisme del
Codi Penal?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Vistes les restriccions a la modernització hotelera de la
nova llei impulsada pel Govern, pensa afavorir la millora de la
qualitat dels establiments turístics d'alguna forma?
Palma, a 28 de febrer de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 27 de febrer de 2018
El diputat
Antonio Gómez i Pérez
O)
L)
RGE núm. 2262/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IRPF de
les Illes Balears durant 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, com valora que les Illes Balears
estiguin entre les autonomies amb l'IRPF més alt per a les
rendes mitjanes i baixes durant l'any 2017?

RGE núm. 2265/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigua dels
aqüífers de Santa Gertrudis a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan considera el Govern que l'aigua dels aqüífers
contaminats pel vessament d0una benzinera a Santa Gertrudis
podrà ser apta per al consum humà?
Palma, a 28 de febrer de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo
P)

RGE núm. 2268/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a lliure
designació.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, creu vostè que la lliure designació és la
millor manera de procurar les cabdalies de servei dels
hospitals?
Palma, a 28 de febrer de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot

Q)
RGE núm. 2269/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a situació a la intermodal.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures es pensen adoptar i en quin termini per
posar fi a la situació de marginalitat i inseguretat que es pateix
a l'estació intermodal de Palma?
Palma, a 27 de febrer de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

l'Estat, referida a l'any natural, per tal de finançar un sistema de
compensacions que permeti abaratir el cost efectiu del transport
marítim i aeri de mercaderies interinsular i entre les Illes
Balears i la península".
Per tant, contempla tant el transport entre les Illes i el
continent com el transport entre illes.
El Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, sobre
compensació de transport marítim i aeri de mercaderies, amb
origen o destí a les Illes Balears, desenvolupa l'article 7 de la
llei. Aquest reial decret dedica l'article 2 al transport de
mercaderies amb origen a les Illes i destí a altres territoris.
L'article 3 es dedica a transport de mercaderies amb destí a les
Illes i origen a altres territoris. Finalment, l'article 4 es dedica
al transport interinsular. Però, sorprenentment, només
contempla una compensació sobre el noliejament del transport
de residus i ignora qualsevol altra mercaderia.
D'altra banda, el juny de 2017 es va fer públic el document
"Cap a un nou REIB. Proposta per al nou règim especial de les
Illes Balears", que incorpora les conclusions de les tasques
dutes a terme pel grup de treball format pel Govern amb
diverses entitats de la societat civil de les Illes Balears. Aquest
document és la base amb la qual es van iniciar les negociacions
amb el Govern de l'Estat a partir de setembre de 2017. Tot i
que, com és lògic, es recullen diverses reivindicacions per a la
millora de REIB, el document no fa referència explícita a la
manca de desenvolupament de les compensacions al transport
interinsular de mercaderies, que ja està contemplat en el REIB
actual.
En resum, tot i que la llei que aprovà el REIB contempla
des de 1998 la compensació dels costos del transport marítim
i aeri interinsular de mercaderies, a data d'avui aquestes
compensacions ni s'han desenvolupat reglamentàriament ni tan
sols es contemplen de forma explícita en les propostes per a la
revisió d'aquest règim.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears:

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2154/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular
de mercaderies.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La Llei 30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les
Illes Balears (REIB) estableix a l'article 7.1 que "com a mesura
correctora dels efectes de la insularitat a les Illes Balears,
s'establirà una consignació anual en els Pressuposts generals de

1. Insta el Govern de les Illes Balears a incloure de forma
explícita dins de les propostes per a un nou REIB la menció a
la compensació dels costos del transport interinsular de
mercaderies, tant per via aèria com marítima.
2. Insta el Govern de les Illes Balears a reclamar davant del
Govern de l'Estat, amb independència de les actuals
negociacions sobre un nou REIB, el desplegament reglamentari
de la compensació dels costos del transport interinsular de
mercaderies, tant per via aèria com marítima, tal com preveu
l'article 7 de la Llei 30/1998.
3. Insta el Govern de les Illes Balears a estudiar la viabilitat de
reclamar jurisdiccionalment per la inactivitat del Govern de
l'Estat en matèria de compensació al transport interinsular de
mercaderies, particularment, i de forma no excloent, per alguna
d'aquestes dues vies:
- Contenciosoadministrativa, per inactivitat de
l'administració, prevista a l'article 25.2 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa.
- Conflicte negatiu de competència davant del Tribunal
Constitucional, previst als articles 68 i següents de la Llei
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Orgànica 2/1979,
Constitucional.

de

3

d'octubre,

del

Tribunal

Palma, a 22 de febrer de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de febrer de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2171/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a flexibilitat per a l'organització dels
PMAR als centres educatius i reforç per a la implantació
dels PRAQ, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Els programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment
(PMAR) estan previstos a l’article 27 de la LOMQE i van
adreçats a alumnes que han repetit almenys un curs en
qualsevol etapa i que un cop acabat el primer curs d’ESO no
estan en condicions de promocionar al segon curs o, un cop
acabat el segon curs d’ESO, no estan en condicions de
promocionar al tercer curs. Així, els programes es
desenvolupen durant el segon i/o tercer curs, segons els casos.
Aquests programes van adreçats preferentment als alumnes que
presenten dificultats rellevants d’aprenentatge “no imputables
a la falta d’estudi i esforç”, com estableix l’apartat 3 del
mencionat article de la LOMQE.
Ja hi ha molts professionals que assenyalen que el fet que
aquests programes només s'adrecin a 2n i 3r curs d'ESO és un
error. Efectivament, després de dos cursos amb una especial
atenció educativa, afavoridora de l'adquisició dels
aprenentatges, l'alumnat provinent de PMAR s'incorpora al 4t
d'ESO ordinari. Òbviament, la pèrdua brusca dels suports
educatius dificulta enormement assolir l'objectiu de la titulació.
Per donar resposta a aquesta problemàtica, la Conselleria
d'Educació va aprovar, el passat 31 d'octubre de 2017, una
resolució per implantar el PRAQ, programa de reforç de
l'aprenentatge per al 4t curs d'ESO a partir del curs 2018-19.
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La comunitat autònoma de les Illes Balears fa la recepció
normativa del PMAR figura mitjançant el Decret 34/2015, de
15 de maig pel qual s’estableix el currículum de l’educació
secundària obligatòria de les Illes Balears (modificat pel Decret
29/2016 de 20 de maig), que estableix a l'article 25 que “els
programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment s’han
de desenvolupar a partir del segon curs de l’educació
secundària obligatòria segons estableixi el conseller
d’Educació, Cultura i Universitats mitjançant una ordre”.
L’ordre que actualment regula el funcionament dels
programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment és
l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, modificada per Ordre
del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016.
El punt clau del qual deriva la resta de la regulació està
contingut a l’article 3.3., que estableix que “s’han de crear
grups específics per als alumnes que segueixin aquests
programes”. A partir d’aquest principi, es despleguen la resta
d’elements de forma congruent. Així, per exemple, es preveu
una estructura en àmbits que suposa un horari totalment
diferenciat, s’estableixen ràtios mínimes per àmbit i ràtios
màximes per programa o la impartició preferent per professorat
de l’àmbit d’orientació. És a dir, tota la regulació gira al voltant
de la idea de la impartició segregada d’aquests programes
respecte els grups ordinaris.
És rellevant assenyalar que la llei no estableix que els
programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment hagin
de traduir-se necessàriament en la constitució de grups
segregats dels grups ordinaris. Ben al contrari, la mesura es
configura com un dispositiu d’atenció a la diversitat i, per tant,
hauria de ser perfectament possible que es traduís en mesures
compatibles amb la continuïtat dels alumnes participants en els
grups ordinaris. En aquest sentit, i dins d’un marc d’escola
inclusiva, seria desitjable que en interès dels alumnes afectats,
i sempre que els centres ho considerin convenient, aquests
programes es poguessin dur a terme sense necessitat de
segregar els alumnes per aquest motiu. En aquesta possibilitat,
l’alumnat podria cursar en grups ordinaris totes les matèries,
que podrien ser objecte d’una proposta curricular específica i
d’una orientació metodològica adaptada,
D’altra banda, és evident que els centres necessiten quota de
professorat expressa per atendre adequadament els alumnes que
s’integrin dins d’aquests programes. Per tant, l’eventual
possibilitat d’organitzar aquests programes de forma integrada
no hauria d’anar en perjudici de la quota de professorat
corresponent per atendre aquests programes.
A més a més de la conveniència de permetre als centres
organitzar els PMAR amb flexibilitat, s'afegeix la problemàtica
exposada més amunt de la pèrdua del programa en arribar a 4t
d'ESO. Aquesta problemàtica s'ha afrontat de forma encertada
amb la posada en marxa del PRAQ, tot i que se li assignen
força menys períodes lectius setmanals que els que es preveuen
pels PMAR.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a:
1. Modificar la regulació dels programes de millora de
l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) de forma que els
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Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

centres puguin optar per organitzar-los de forma integrada,
sense que això vagi en perjudici de la quota de professorat que
s’estableixi per a l’atenció a aquests programes.
2. Preveure, en el criteris per a la confecció d'unitats i de la
quota de professorat, l'assignació als centres que hagin
implantat un PRAQ dels mateixos períodes lectius setmanals
que es preveuen per atendre els PMAR.
Palma, a 23 de febrer de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1922/18, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Govern davant el
Ple, per tal de retre compte del compliment de la Proposició
no de llei RGE núm. 4502/17.

Ordre de Publicació
B)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1924/18 i 1919/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2018, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per les
diputades Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, i Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relatives a diàleg i consens amb la
comunitat educativa a l'hora de fer "barracoescoles" i a mesures
de foment del transport públic, incloses a l'ordre del dia de la
sessió plenària de dia 27 de febrer de 2018, per les preguntes
RGE núm. 2188/18 i 2193/18, relatives a resultats dels alumnes
de les Illes Balears a la selectivitat i a llibertat d'expressió,
respectivament.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2018, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Govern davant el Ple de la
cambra, per tal de retre compte del compliment de la
proposició no de llei esmentada, relativa a desenvolupament de
l'article 88 bis de la Llei de capitalitat de Palma, i acorda
d'incloure'l a l'ordre del dia de la propera sessió plenària.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23
de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament
legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i obertura del termini de presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2018, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra en sessió de dia 20 de febrer proppassat, la
proposició de llei esmentada, acorda de trametre-la a la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals i d'obrir un
termini ordinari de quinze dies perquè s'hi puguin presentar
esmenes, termini que finalitzarà el proper dia 20 de març
d'enguany.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resultats definitius de les eleccions a la Junta de
Personal del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2018, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1939/18, presentat pel secretari de la Mesa electoral
coordinadora, mitjançant el qual es comunica que els
representants elegits a les eleccions a la Junta de Personal del
Parlament de les Illes Balears, celebrades el proppassat dia 16
de febrer de 2018, foren els següents:
•
•
•
•
•

Antoni Tortella i Soler (Agrupació Independent de
Funcionaris)
Rut Serra i Roibal (Agrupació Independent de Funcionaris)
Bernat Serra i Jaume (Agrupació Independent de
Funcionaris)
Jaume Riera i Pou (FeSP-UGT)
Jesús Carmona i Martín (FeSp-UGT)
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

BOPIB núm. 132 - 2 de març de 2018
Ordre de Publicació

7335
Ordre de Publicació

B)

E)

Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió
d'Economia i de la Comissió de Salut.

Modificació de l'acord quart de les Normes reguladores
del procediment per a l'elecció del director o directora
general i membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2018, resta assabentada dels escrits RGE núm.
2190/18 i 2191/18, presentats pels diputats Alberto Jarabo i
Vicente i Carlos Saura i León, ambdós del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, mitjançant els quals comuniquen les seves
renúncies al càrrec de secretari de les comissions esmentades.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2018, amb el parer favorable de la Junta de
Portaveus en sessió del mateix dia, acorda d'aprovar la
modificació de l'acord quart de les Normes reguladores del
procediment per a l'elecció del director o directora general i
membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, en el sentit d'afegir-hi el
següent:
"Transcorregut un mes sense haver aconseguit aquesta
majoria, en serà suficient la majoria absoluta".

Ordre de Publicació

Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
Substitució a la Ponència per a l'estudi del document
lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes
Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte
Educatiu" del Grup Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2018, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1903/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual comunica que Maria Montserrat Seijas i Patiño substitueix
Sílvia Tur i Ribas a la ponència esmentada a l'enunciat.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Substitucions a diverses comissions de membres del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2018, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
2192/18, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual comunica les substitucions següents:
•
•
•

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts Salvador Aguilera i
Carrillo substitueix David Martínez i Pablo.
A la Comissió de salut, David Martínez i Pablo substitueix
Carlos saura i león.
A la Comissió de Turisme, Carlos Saura i León substitueix
Salvador Aguilera i Carrillo.
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
F)
Modificació de l'acord tercer de les Normes reguladores
del procediment per a l'elecció dels membres del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2018, amb el parer favorable de la Junta de
Portaveus en sessió del mateix dia, acorda d'aprovar la
modificació de l'acord tercer de les Normes reguladores del
procediment per a l'elecció dels membres del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, en el sentit d'afegir-hi el
següent:
"Transcorregut un mes sense haver aconseguit aquesta
majoria, en serà suficient la majoria absoluta".
Palma, a 28 de febrer de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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