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X) RGE núm. 3288/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 d'abril de 2018.
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Y) RGE núm. 3289/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Consell a 1 d'abril de 2018.
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Z) RGE núm. 3290/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Costitx a 1 d'abril de 2018.
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AA) RGE núm. 3291/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
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AF) RGE núm. 3296/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
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AG) RGE núm. 3297/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Esporles a 1 d'abril de 2018.
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AH) RGE núm. 3298/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 d'abril de 2018.
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AI) RGE núm. 3299/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Felanitx a 1 d'abril de 2018.
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AJ) RGE núm. 3300/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ferreries a 1 d'abril de 2018.
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AK) RGE núm. 3301/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Formentera a 1 d'abril de 2018.
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AL) RGE núm. 3302/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Fornalutx a 1 d'abril de 2018.
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a l'Ajuntament d'Inca a 1 d'abril de 2018.
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a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 d'abril de 2018.
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AO) RGE núm. 3305/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'abril de 2018.
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AP) RGE núm. 3306/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Llubí a 1 d'abril de 2018.
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AQ) RGE núm. 3307/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 d'abril de 2018.
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AR) RGE núm. 3308/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Manacor a 1 d'abril de 2018.
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AS) RGE núm. 3309/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 d'abril de 2018.
7505
AT) RGE núm. 3310/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Maó a 1 d'abril de 2018.
7505
AU) RGE núm. 3311/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 d'abril de 2018.
7505
AV) RGE núm. 3312/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Marratxí a 1 d'abril de 2018.
7505
AW) RGE núm. 3313/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Montuïri a 1 d'abril de 2018.
7505
AX) RGE núm. 3314/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Muro a 1 d'abril de 2018.
7505
AY) RGE núm. 3315/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Palma a 1 d'abril de 2018.
7506
AZ) RGE núm. 3316/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Petra a 1 d'abril de 2018.
7506
BA) RGE núm. 3317/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Pollença a 1 d'abril de 2018.
7506
BB) RGE núm. 3318/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Porreres a 1 d'abril de 2018.
7506
BC) RGE núm. 3319/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 d'abril de 2018.
7506
BD) RGE núm. 3320/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'abril de 2018.
7506
BE) RGE núm. 3321/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 d'abril de 2018.
7507
BF) RGE núm. 3322/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan a 1 d'abril de 2018.
7507
BG) RGE núm. 3323/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 d'abril de 2018.
7507
BH) RGE núm. 3324/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 d'abril de 2018.
7507
BI) RGE núm. 3325/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 d'abril de 2018.
7507
BJ) RGE núm. 3326/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 d'abril de 2018.
7507
BK) RGE núm. 3327/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 d'abril de 2018.
7508
BL) RGE núm. 3328/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es Riu a 1 d'abril de 2018.
7508
BM) RGE núm. 3329/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 d'abril de 2018.
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BN) RGE núm. 3330/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 d'abril de 2018.
7508
BO) RGE núm. 3331/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'abril de 2018.
7508
BP) RGE núm. 3332/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Selva a 1 d'abril de 2018.
7508
BQ) RGE núm. 3333/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sencelles a 1 d'abril de 2018.
7509
BR) RGE núm. 3334/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ses Salines a 1 d'abril de 2018.
7509
BS) RGE núm. 3335/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sineu a 1 d'abril de 2018.
7509
BT) RGE núm. 3336/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sóller a 1 d'abril de 2018.
7509
BU) RGE núm. 3337/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Son Servera a 1 d'abril de 2018.
7509
BV) RGE núm. 3338/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 d'abril de 2018.
7509
BW) RGE núm. 3339/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 d'abril de 2018.
7510
BX) RGE núm. 3340/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 d'abril de 2018.
7510
BY) RGE núm. 3341/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 d'abril de 2018.
7510
BZ) RGE núm. 3342/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 d'abril de 2018.
7510
CA) RGE núm. 3343/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 d'abril de 2018.
7510
CB) RGE núm. 3344/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 d'abril de 2018.
7510
CC) RGE núm. 3345/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 d'abril de 2018.
7510
CD) RGE núm. 3346/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular d'Eivissa a 1 d'abril de 2018.
7511
CE) RGE núm. 3347/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Formentera a 1 d'abril de 2018.
7511
CF) RGE núm. 3348/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Mallorca a 1 d'abril de 2018.
7511
CG) RGE núm. 3349/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Menorca a 1 d'abril de 2018.
7511
CH) RGE núm. 3350/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a 1 d'abril de 2018.
7511
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CI) RGE núm. 3351/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 d'abril de 2018.
7511
CJ) RGE núm. 3352/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 d'abril de 2018.
7512
CK) RGE núm. 3353/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger a 1 d'abril de 2018.
7512
CL) RGE núm. 3354/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 d'abril de 2018.
7512
CM) RGE núm. 3355/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià a 1 d'abril de 2018.
7512
CN) RGE núm. 3356/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Campanet a 1 d'abril de 2018.
7512
CO) RGE núm. 3357/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Campos a 1 d'abril de 2018.
7512
CP) RGE núm. 3358/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 d'abril de 2018.
7512
CQ) RGE núm. 3359/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 d'abril de 2018.
7513
CR) RGE núm. 3360/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Consell a 1 d'abril de 2018.
7513
CS) RGE núm. 3361/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx a 1 d'abril de 2018.
7513
CT) RGE núm. 3362/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a 1 d'abril de 2018.
7513
CU) RGE núm. 3363/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 d'abril de 2018.
7513
CV) RGE núm. 3364/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 d'abril de 2018.
7513
CW) RGE núm. 3365/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 d'abril de 2018.
7513
CX) RGE núm. 3366/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 d'abril de 2018.
7514
CY) RGE núm. 3367/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 d'abril de 2018.
7514
CZ) RGE núm. 3368/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 d'abril de 2018.
7514
DA) RGE núm. 3369/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 d'abril de 2018.
7514
DB) RGE núm. 3370/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 d'abril de 2018.
7514
DC) RGE núm. 3371/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 d'abril de 2018.
7514
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DD) RGE núm. 3372/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Formentera a 1 d'abril de 2018.
7515
DE) RGE núm. 3373/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 d'abril de 2018.
7515
DF) RGE núm. 3374/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a 1 d'abril de 2018.
7515
DG) RGE núm. 3375/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 d'abril de 2018.
7515
DH) RGE núm. 3376/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'abril de 2018.
7515
DI) RGE núm. 3377/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí a 1 d'abril de 2018.
7515
DJ) RGE núm. 3378/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 d'abril de 2018.
7515
DK) RGE núm. 3379/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Manacor a 1 d'abril de 2018.
7516
DL) RGE núm. 3380/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 d'abril de 2018.
7516
DM) RGE núm. 3381/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a 1 d'abril de 2018.
7516
DN) RGE núm. 3382/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 d'abril de 2018.
7516
DO) RGE núm. 3383/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 d'abril de 2018.
7516
DP) RGE núm. 3384/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 d'abril de 2018.
7516
DQ) RGE núm. 3385/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro a 1 d'abril de 2018.
7516
DR) RGE núm. 3386/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma a 1 d'abril de 2018.
7517
DS) RGE núm. 3387/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra a 1 d'abril de 2018.
7517
DT) RGE núm. 3388/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Pollença a 1 d'abril de 2018.
7517
DU) RGE núm. 3389/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Porreres a 1 d'abril de 2018.
7517
DV) RGE núm. 3390/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 d'abril de 2018.
7517
DW) RGE núm. 3391/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'abril de 2018.
7517
DX) RGE núm. 3392/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 d'abril de 2018.
7518
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DY) RGE núm. 3393/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 d'abril de 2018.
7518
DZ) RGE núm. 3394/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 d'abril de 2018.
7518
EA) RGE núm. 3395/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 d'abril de 2018.
7518
EB) RGE núm. 3396/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 d'abril de 2018.
7518
EC) RGE núm. 3397/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 d'abril de 2018.
7518
ED) RGE núm. 3398/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 d'abril de 2018.
7518
EE) RGE núm. 3399/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 d'abril de 2018.
7519
EF) RGE núm. 3400/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 d'abril de 2018.
7519
EG) RGE núm. 3401/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 d'abril de 2018.
7519
EH) RGE núm. 3402/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'abril de 2018.
7519
EI) RGE núm. 3403/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva a 1 d'abril de 2018.
7519
EJ) RGE núm. 3404/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 d'abril de 2018.
7519
EK) RGE núm. 3405/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 d'abril de 2018.
7519
EL) RGE núm. 3406/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu a 1 d'abril de 2018.
7520
EM) RGE núm. 3407/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller a 1 d'abril de 2018.
7520
EN) RGE núm. 3408/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 d'abril de 2018.
7520
EO) RGE núm. 3409/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 d'abril de 2018.
7520
EP) RGE núm. 3410/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 d'abril de 2018.
7520
EQ) RGE núm. 3411/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 d'abril de 2018.
7520
ER) RGE núm. 3412/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb el Consell Insular de Formentera a 1 d'abril de 2018.
7521
ES) RGE núm. 3413/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb el Consell Insular de Mallorca a 1 d'abril de 2018.
7521
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ET) RGE núm. 3414/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb el Consell Insular de Menorca a 1 d'abril de 2018.
7521

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3127/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
planificació del transport públic.
7521
B) RGE núm. 3212/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de transport públic a
Palma per als residents de Formentera, Eivissa i Menorca.
7521
C) RGE núm. 3267/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
pressuposts de l'Estat a les Illes.
7521
D) RGE núm. 3428/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a retirada de les
terres de les autopistes d'Eivissa.
7522
E) RGE núm. 3429/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pressuposts
generals de l'Estat.
7522
F) RGE núm. 3430/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a canvi climàtic.
7522
G) RGE núm. 3431/18, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a acompliment
de la iniciativa per dotar Ciutadella amb un/a pediatre/a.
7522
H) RGE núm. 3435/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous tributs ambientals.
7522
I) RGE núm. 3436/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret de garantia de demora.
7522
J) RGE núm. 3437/18, de la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions als problemes
d'habitatge en aquesta legislatura.
7523
K) RGE núm. 3438/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a zonificació escolar
de cara al proper curs.
7523
L) RGE núm. 3439/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la venda ambulant
il·legal.
7523
M) RGE núm. 3440/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives legislatives
del Govern.
7523
N) RGE núm. 3441/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de les possibilitats
d'ocupació i la inclusió social.
7523
O) RGE núm. 3455/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures respecte
del cap del Servei Assistencial de la Gerència del Servei d'Urgències 061.
7523
P) RGE núm. 3609/18, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a accions per potenciar
i promoure el producte autòcton i emblemàtic de les Illes Balears.
7524
Q) RGE núm. 3614/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a venda
ambulant.
7524
R) RGE núm. 3615/18, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pla de xoc
nouvinguts.
7524
S) RGE núm. 3616/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
megacreuers.
7524
T) RGE núm. 3618/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proves de selectivitat.
7524
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U) RGE núm. 3620/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a conciliació de la vida familiar a Son Espases.
7524
V) RGE núm. 3621/18, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Naveta dels Tudons.
7525
W) RGE núm. 3622/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa del
Servei d'Al·lergologia.
7525
X) RGE núm. 3623/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de proves
radiològiques a l'Hospital de Manacor.
7525
Y) RGE núm. 3624/18, del diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferenciar l'únic riu de les
Illes Balears en el Pla Hidrològic.
7525
Z) RGE núm. 3625/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat hospitalària a l'Hospital
residència Assistida de Cas Serres a Eivissa.
7525
AA) RGE núm. 3626/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou institut d'educació
secundària a Maioris.
7525
AB) RGE núm. 3627/18, del diputat Rafael Nadal i Homar, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut les 24 hores
per als residents de Manacor.
7526
AC) RGE núm. 3628/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades turístiques en
relació amb les Illes Balears.
7526
AD) RGE núm. 3629/18, del diputat Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a habitatge de lloguer
i venda.
7526

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 3102/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia
(procediment d'urgència).
7526

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a l'execució del projecte del Centre d'Interpretació de
la Reserva de la Biosfera de Menorca a S'Enclusa, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
7528
B) RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millorar la seguretat ciutadana a les
Illes Balears i avançar cap a un model propi de policia, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
7528
C) RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la revisió de les funcions i els serveis que en matèria
d'artesania poden ser objecte de traspàs al consell insular de Menorca, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
7529
D) RGE núm. 3184/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi per a la creació d'un col·legi
professional de docents de col·legiació voluntària, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
7530
E) RGE núm. 3251/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amenaça de recurs d'inconstitucionalitat a la Llei 1/2017, de 29
de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2018, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
7530
F) RGE núm. 3252/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels pressuposts
generals de l'Estat per a 2018, relativa a les regles especials per al destí del superàvit pressupostari de les comunitats autònomes, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
7531
G) RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de la metodologia BIM en obra pública, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
7532
H) RGE núm. 3497/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia Mundial de la Salut, davant la Comissió de Salut.
7532

BOPIB núm. 137 - 13 d'abril de 2018

7481

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 11899/16 a 11903/16, presentades pel diputat Vicent serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a venda de pa i brioixeria (1 a 4) i normativa aplicable als establiments que venen pa i pastissos.
7534
B) A les Preguntes RGE núm. 14963/16 i 14969/16, presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a suport a les petites i mitjanes empreses i a l'artesania i mesures de foment dels nostres artesans.
7535
C) A la Pregunta RGE núm. 3291/17, presentada pel diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts
als agents econòmics i socials en els pressuposts de 2017.
7536
D) A les Preguntes RGE núm. 5795/17, 5797/17 i 13256/17, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a trasllat de l'oficina del SOIB de Vila, a local per a oficina del SOIB a Eivissa i a oficina del SOIB de
Vila (1).
7536
E) A les Preguntes RGE núm. 5796/17 i 13257/17, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a oficina del SOIB de Vila (2) i obres a l'edifici del SOIB de Vila.
7536
F) A la Pregunta RGE núm. 6171/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a continuació i execució de l'estudi sobre la compleció de les funcions i els serveis que, en matèria d'artesania, poden ser objecte de
traspàs als consells.
7537
G) A la Pregunta RGE núm. 6172/17, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a actuacions per al compliment de la PNL relativa al suport a l'artesania.
7537
H) A la Pregunta RGE núm. 10837/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa del manteniment de l'estació de bombeig EDAR Santa Gertrudis, 2016-2017.
7538
I) A la Pregunta RGE núm. 10854/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa del manteniment de l'estació de bombeig EDAR Cas Concos, 2016-2017.
7538
J) A les Preguntes RGE núm. 10860/17, 10861/17, 10864/17, 10865/17, 10868/17, 10871/17, 10872/17, 10876/17, 10879/17,
10885/17 i 10887/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de
manteniment de l’estació de bombeig de les EDAR d’Estellencs, de Felanitx, d’Inca, de Lloret, de Lluc, de Mancor, de Muro, de
Porreres, de Randa, de Sant Joan i de Santa Margalida els anys 2016 i 2017.
7539
K) A les Preguntes RGE núm. 10866/17, 10881/17 i 10888/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l’estació de bombeig de les EDAR de Lloseta, de Sa Calobra i de Santa
Maria els anys 2016 i 2017.
7539
L) A les Preguntes RGE núm. 10867/17 i 10870/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a despesa de manteniment de l’estació de bombeig de les EDAR de Llubí i Mancomunada els anys 2016 i 2017.
7539
M) A les Preguntes RGE núm. 10874/17, 10875/17 i 10882/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l’estació de bombeig de les EDAR de Platja de Muro, Pollença i Sa Pobla
els anys 2016 i 2017.
7539
N) A les Preguntes RGE núm. 10877/17, 10883/17 i 10889/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de l’estació de bombeig de les EDAR de Portocolom, Sa Ràpita i Santanyí
els anys 2016 i 2017.
7539
O) A la Pregunta RGE núm. 10880/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa del manteniment de l'estació de bombeig EDAR de S'Arenal, 2016-2017.
7539
P) A la Pregunta RGE núm. 10884/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa del manteniment de l'estació de bombeig EDAR de Sant Elm, 2016-2017.
7540
Q) A la Pregunta RGE núm. 10898/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa del manteniment de l'estació de bombeig EDAR d'Alaior, 2016-2017.
7540
R) A la Pregunta RGE núm. 10921/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa del manteniment de l'estació de bombeig EDAR de Santa Gertrudis, 2016-2017.
7540
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S) A la Pregunta RGE núm. 10923/17, presentada per la diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa del manteniment de l'estació de bombeig EDAR d'Alcúdia, 2016-2017.
7540
T) A les Preguntes RGE núm. 10926/17, 10931/17, 10932/17, 10936/17, 10937/17, 10940/17, 10946/17, 10977/17 i 10978/17, de
la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment de les EDAR d’Artà,
Cales de Mallorca, Cales de Manacor, Canyamel, Capdepera, Colònia de Sant Pere, Font de Sa Cala, Son Serra de Marina i Son Servera
els anys 2016 i 2017.
7540
U) A les Preguntes RGE núm. 10982/17 a 10984/17, 10988/17, 10991/17, 10992/17 i 10993/17, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment a les EDAR d’Alaior, Binidali, Cala En Porter,
Es Mercadal, Maó-Es Castell, Sant Climent i Sant Lluís els anys 2016 i 2017.
7540
V) A la Pregunta RGE núm. 13258/17, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a condicions de l'oficina del SOIB a Eivissa.
7540
W) A la Pregunta RGE núm. 15215/17, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació dels llots procedents de la depuradora de Ferreries.
7541
X) A les Preguntes RGE núm. 17161/17 a 17163 i 17166 a 17168/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a despeses d'acompanyament de malalts (I a III) i a import monetari de l'acompanyament de pacients malalts (I a III). 7542
Y) A la Pregunta RGE núm. 17238/17, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Polígon de Llevant.
7542
Z) A la Pregunta RGE núm. 17240/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagaments
pendents a l'empresa que gestiona les ambulàncies a l'illa d'Eivissa.
7542
AA) A la Pregunta RGE núm. 17241/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
davant l'anunci de no pagar la paga extraordinària als treballadors de l'empresa que gestiona les ambulàncies a l'illa d'Eivissa. 7542
AB) A les Preguntes RGE núm. 17263/17, 17264/17 i 17271/17 a 17331/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a valoració atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de Turisme Sostenible en l’aprovació
de diversos projectes.
7543
AC) A les preguntes RGE núm. 17487/17 a 17500/17, 17502/17 a 17504/17, 17509/17 a 17512/17, 17515/17 a 17522/17, 17524/17
a 17533/17, 17535/17, 17538/17, 17540/17, 17542/17 a 17552/17, 17554/17 a 17567/17, 17569/17 a 17571/17, 17576/17 a 17579/17,
17582/17 a 17589/17, 17591/17 a 17600/17, 17602/17, 17605/17, 17607/17 i 17609/17 a 17619/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a establiments turístics i tipologia d’establiments turístics a tots els municipis de les Illes
Balears que s’han acollit a la disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques.
7543
AD) A les Preguntes RGE núm. 211/18 a 216/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a oci
nocturn.
7543
AE) A la Pregunta RGE núm. 217/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data d'incorporació
de la coordinadora de càncer.
7544
AF) A la Pregunta RGE núm. 225/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçats
temporals a les Illes Balears (4).
7544
AG) A la Pregunta RGE núm. 236/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació
de personal sanitari necessari per a la implantació de marcapassos a l'Hospital de Can Misses.
7544
AH) A la Pregunta RGE núm. 237/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació
de marcapassos a l'Hospital de Can Misses.
7544
AI) A la Pregunta RGE núm. 315/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a causa de l'avaria
del sistema de gestió H-CIS.
7544
AJ) A la Pregunta RGE núm. 316/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de pacients
que s'han vist afectats per l'avaria del sistema de gestió H-CIS.
7544
AK) A les Preguntes RGE núm. 564/18 i 565/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
descomptes d'IRPF a famílies d'estudiants.
7544
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AL) A la Pregunta RGE núm. 618/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per combatre la processionària del pi durant l'any 2016.
7545
AM) A la Pregunta RGE núm. 619/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per combatre la processionària del pi durant l'any 2018.
7545
AN) A la Pregunta RGE núm. 620/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indrets
de les Illes Balears on es troba l'anomenada eruga peluda.
7545
AO) A la Pregunta RGE núm. 621/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fase
d'infestació dels indrets de les Illes Balears on es troba l'anomenada eruga peluda.
7546
AP) A la Pregunta RGE núm. 622/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre l'eruga peluda.
7546
AQ) A la Pregunta RGE núm. 623/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Xarxa
balear de seguiment de danys als boscos.
7546
AR) A la Pregunta RGE núm. 624/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de la plaga del banyarriquer de l'alzina.
7546
AS) A la Pregunta RGE núm. 625/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre el banyarriquer de l'alzina.
7547
AT) A la Pregunta RGE núm. 626/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència del Bursaphelenchus xylophilus.
7547
AU) A la Pregunta RGE núm. 627/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència del Phycophthora ramorum.
7547
AV) A la Pregunta RGE núm. 628/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de Gibberella circinata.
7547
AW) A la Pregunta RGE núm. 629/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de Anoplophora Chinensis.
7547
AX) A la Pregunta RGE núm. 630/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència d'Erwnia amylovora.
7548
AY) A la Pregunta RGE núm. 632/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre la Paysandisia archon.
7548
AZ) A la Pregunta RGE núm. 633/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de Monchochamus galioprovincialis.
7548
BA) A la Pregunta RGE núm. 634/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre el Monchochamus galioprovincialis.
7548
BB) A la Pregunta RGE núm. 635/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de Tomicus destruens.
7549
BC) A la Pregunta RGE núm. 636/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre el Tomicus destruens.
7549
BD) A la Pregunta RGE núm. 637/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència de Orthotomicus erosus.
7549
BE) A la Pregunta RGE núm. 638/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractaments per combatre l'Orthotomicus erosus.
7550
BF) A la Pregunta RGE núm. 639/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Projecte
LIFE + "CERAMBYX".
7550
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BG) A la Pregunta RGE núm. 640/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'execució del Pla Forestal de les Illes Balears.
7550
BH) A la Pregunta RGE núm. 642/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
relacionats amb la nàutica duts a terme per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
7550
BI) A les Preguntes RGE núm. 644/18 i 646/18 a 655/18, de la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a control d’encelopatia espongiforme transmissible, brucel·losi bovina, brucel·losi caprina, llengua blava, tuberculosi bovina,
leucosi enzoòtica, peripneumònia contagiosa bovina, malaltia d’Aujeszky, pesta porcina clàssica, pesta porquina africana i malaltia
vascular porcina durant el 2017.
7551
BJ) A la Pregunta RGE núm. 661/18, de la diputada Silvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actualització de la
cartera de serveis i mapa assistencial a plataformes web.
7551
BK) A les Preguntes RGE núm. 662/18 a 664/18 i 666/18, de la diputada Silvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
a subvencions ILLENC edició i promoció de literatura infantil i juvenil.
7552
BL) A la Pregunta RGE núm. 667/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament de
l'112.
7552
BM) A la Pregunta RGE núm. 799/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot d'hepatitis
A a un restaurant de Palma.
7552
BN) A la Pregunta RGE núm. 1089/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'execució
pressupostària d'ABAQUA.
7552
BO) A les Preguntes RGE núm. 1123/18 a 1126/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a import de les operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat en sanitat, en educació i en serveis socials i a import de les
operacions comunicat a l’Administració General de l’Estat del mes de gener.
7552
BP) A la Pregunta RGE núm. 1127/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import
de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de gener.
7552
BQ) A les Preguntes RGE núm. 1195/18 a 1198/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a pagaments pendents a 1 de febrer de 2018 als consells insulars.
7552
BR) A les Preguntes RGE núm. 1265/18 a 1268/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a deute del Govern a 1 de febrer de 2018 amb els consells insulars.
7553
BS) A la Pregunta RGE núm. 1514/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a logotip de
l'aniversari de la declaració del Parc Natural de S'Albufera (1).
7553
BT) A les Preguntes RGE núm. 1792/18 i 1797/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a import total de les operacions del pendent de pagament expressat en milers d’euros a efectes del càlcul del període de pagament segons
el disposat al RD 635/2014 de l’Ens Públic Ràdio i Televisió de les Illes Balears.
7553

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 2756/18.

7553

B) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2898/18.

7553

4. INFORMACIONS
A) Designació de nou portaveu titular i persona que eventualment el pot substituir del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
7554
B) Renúncia a la condició de diputat de David Abril i Hervás.

7554

C) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades.
7554
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D) Incorporació de la diputada Agustina Vilaret i González al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i acceptació de la dita
incorporació per part del grup esmentat.
7554
E) Designació de membres del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca a diferents comissions i ponències.

7554

F) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Joan Mascaró i Bosch com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Socialista.
7555

7486

BOPIB núm. 137 - 13 d'abril de 2018

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril de 2018, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental (fins dia 2 de maig de 2018), s'obri un termini
ordinari de presentació d'esmenes (fins dia 21 de maig de
2018) i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern,
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Serveis Socials i Cooperació, en la sessió de dia 16 de març de
2018, adoptà l’Acord següent:
4. Acord pel qual s’aprova el Projecte de llei de suport
a les famílies.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la redacció
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia, en l’article 30.16, defineix la protecció
de la família com una competència exclusiva i, en l’article 16.3,
estableix que, en tot cas, l’actuació de les administracions
públiques de les Illes Balears s’ha de centrar primordialment en
els àmbits següents: la defensa integral de la família i els drets
de les parelles estables, entre d’altres.
En aquest marc normatiu general s’han integrat més normes
que reconeixen la realitat social respecte de les relacions dins
les famílies i l’existència de distints tipus de família. És el cas
de la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de
les Illes Balears, que desplega el sistema públic de mediació
per intervenir en les problemàtiques diverses que afecten les
famílies, entre les quals destaquen els conflictes familiars.
També és el cas de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
de les dones i homes, que estableix la corresponsabilitat, arran
del repartiment equilibrat entre dones i homes de les
responsabilitats familiars, les tasques domèstiques i l’atenció a
les persones en situació de dependència, com un principi que
ha de regir les actuacions de les administracions públiques; a
més, en l’article 51.2 insta les administracions públiques de les
Illes Balears a fomentar la corresponsabilitat en la vida laboral,
la familiar i la personal de les dones i els homes, tenint en
compte un seguit de mesures per a la conciliació de la vida
laboral, la familiar i la personal. Finalment, la Llei 8/2016, de
30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,

bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia, pretén
garantir el reconeixement de la diversitat del fet familiar en
igualtat de condicions i en tots els àmbits.
La família és el principal agent socialitzador en la infància
per a tots els individus que la conformen i és l’agent
responsable de l’atenció a les persones amb les capacitats
limitades per malaltia, discapacitat o edat. Aquest paper s’ha
anat ajustant i modulant segons els canvis socials, culturals i
polítics que s’han produït en els darrers temps. La
transformació no només ha afectat l’estructura de les famílies,
sinó també la intensitat amb què desenvolupen les funcions
corresponents i els models familiars.
Pel que fa a l’estructura de les famílies, resulta que se n’ha
reduït el nombre de membres, com a conseqüència de la baixa
fecunditat, i s’ha reduït el nombre de famílies en què conviuen
tres generacions, mentre que s’ha incrementat el nombre de
famílies monoparentals, en què un únic adult, majoritàriament
una dona, assumeix la responsabilitat sobre els infants. Així
mateix, han augmentat de manera significativa la presència de
famílies que comparteixen habitatge amb d’altres i el nombre
de persones que viuen soles.
Els models familiars també han canviat. Els canvis culturals
han permès adaptar els marcs normatius a la realitat de la
diversitat del fet familiar, des del reconeixement legal del
divorci fins a l’assimilació en drets a famílies formades per
parelles del mateix sexe; també s’ha avançat en l’equiparació
d’algunes situacions de monoparentalitat amb el reconeixement
de família nombrosa. Són adaptacions de la legislació a la
diversitat i la pluralitat de la realitat social, en molts de casos
després d’anys de reivindicació per part dels col·lectius afectats
i de la majoria de la societat.
Els canvis en l’estructura familiar estan lligats a les
variacions que s’han produït en la intensitat amb què assumeix
les funcions corresponents. La criança dels infants i la cura de
les persones grans, les persones dependents, les persones amb
discapacitat i l’atenció a les situacions de malaltia s’han anat
reconduint cap a serveis professionals. Les famílies continuen
assumint la responsabilitat de cobrir aquestes necessitats, però
ho fan mitjançant els serveis professionals, prestats pels serveis
públics o per serveis privats. És evident que les possibilitats de
conciliació de la vida familiar i la laboral estan limitades per la
qualitat de les condicions de treball i per l’oferta de serveis,
públics o privats. L’existència de rols i estereotips sexistes en
les relacions familiars, així com l’assumpció, per part de les
dones, de bona part de les responsabilitats domèstiques i de
cura, fan necessari donar una importància especial al foment de
la corresponsabilitat real.
Els canvis que s’han produït en els darrers trenta anys han
afectat de manera especial les famílies, especialment els canvis
en el mercat de treball i en les relacions laborals. S’han
diversificat els models familiars, s’han redefinit les relacions
entre les famílies i s’han generat noves situacions de necessitat.
Les relacions de la ciutadania també s’han desenvolupat amb
la implantació i de més transparència, informació i
accessibilitat als serveis i les prestacions públiques.
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Aquests darrers anys, a més, s’ha fet palesa la importància
de les famílies i de les relacions familiars per amortir els
efectes de la crisi econòmica. Les famílies s’han adaptat a
aquesta situació per garantir les condicions de vida dels
membres. El paper de les persones grans, àvies i avis, que han
donat suport econòmica als seus fills i filles i que tenen cura
dels seus nets i netes, és un bon exemple d’adaptació.
A les Illes Balears, l’Administració autonòmica
desenvolupa tot un seguit d’actuacions de suport a la família.
Aquestes actuacions s’emmarquen en les normatives sectorials
(d’energia, fiscalitat, serveis socials, educació, habitatge, etc.),
moltes sense un marc normatiu reglamentari, subjectes a la
discrecionalitat de la conjuntura política i amb referències a
distintes definicions d’unitat familiar o de nucli familiar. Això
implica que, per a les famílies a les Illes Balears, sigui molt
difícil saber a quins tipus de serveis i prestacions poden tenir
accés en cada moment.
D’altra banda, és necessari desplegar, en l’àmbit autonòmic,
alguns aspectes de la normativa estatal en relació amb la
definició de famílies nombroses i de famílies monoparentals.
Aquest desplegament pot donar accés a les famílies
monoparentals a alguns dels serveis als quals actualment només
poden accedir les famílies nombroses.
Per tant, ens trobam davant una situació de canvi constant,
de redefinició de models familiars i de noves necessitats socials
expressades que fan necessària i oportuna una regulació
específica, que integri el que ja es desenvolupa des de distints
àmbits de l’Administració, que generi noves actuacions i que
defineixi clarament alguns col·lectius, com el de les famílies
monoparentals, per permetre que accedeixin als serveis en
condicions similars a les de les famílies nombroses.
Aquesta llei té com a objectius bàsics integrar el conjunt
d’actuacions que es desenvolupen des de distints departaments
de l’Administració autonòmica en un únic marc normatiu,
definir nous serveis i prestacions per a les famílies i definir les
situacions familiars que requereixen més protecció. El marc
legal de suport que es planteja té un enfocament que cerca
assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de les
famílies.
L’article 36 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposa que el procediment d’elaboració dels
projectes de llei, sens perjudici dels tràmits que legalment tenen
caràcter preceptiu, s’inicia en la conselleria competent
mitjançant la redacció d’una proposta d’avantprojecte, a la qual
s’han d’adjuntar els estudis, els informes i la documentació que
es considerin oportuns. L’apartat 2 d’aquest article i la
disposició setzena de l’Acord del consell de Govern de 28 de
desembre de 2004 disposen que el conseller o consellera
competent per raó de la matèria ha d’elevar l’avantprojecte al
Consell de Govern perquè, si escau, l’aprovi com a projecte de
llei o decideixi la realització de nous tràmits.
Per tot això, el Consell de Govern adopta l’Acord següent:
Primer. Aprovar el Projecte de llei de suport a les famílies.
Segon. Trametre’l al Parlament de les Illes Balears d’acord
amb l’article 117 del Reglament de la Cambra.
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I, perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, 16 de març de 2018.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, la presidenta.
A)
PROJECTE DE LLEI DE SUPORT A LES FAMÍLIES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La Declaració universal dels drets humans defineix la
família com l’element natural i fonamental de la societat i
estableix l’obligació que la societat i l’Estat la protegeixin.
La Carta social europea fixa el compromís de les parts
signants amb el foment de la protecció econòmica, jurídica i
social de la família com a cèl·lula fonamental de la societat.
La Constitució espanyola, en l’article 39.1, estableix com
a principi rector de la política social i econòmica que els poders
públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de
la família. L’article 148.20 possibilita a les comunitats
autònomes assumir aquesta competència.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció de
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia, en l’article 30.16, defineix la protecció de la
família com una competència exclusiva i, en l’article 16.3,
estableix que, en tot cas, l’actuació de les administracions
públiques de les Illes Balears s’ha de centrar primordialment en
els àmbits següents: la defensa integral de la família i els drets
de les parelles estables, entre d’altres.
En aquest marc normatiu general s’han integrat més normes
que reconeixen la realitat social respecte a les relacions dins les
famílies i l’existència de distints tipus de família.
Les conclusions de 2007 del Consell i dels representants
dels governs dels estats membres de la Unió Europea destaquen
la importància de les polítiques favorables a la família i insten
els estats membres a tenir en consideració les necessitats de les
famílies i a adoptar les mesures necessàries per promoure un
repartiment equitatiu de les responsabilitats entre homes i dones
en la cura.
La Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de
les Illes Balears, desplega el sistema públic de mediació per
intervenir en les problemàtiques diverses que afecten les
famílies, entre les quals destaquen els conflictes familiars.
La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes, estableix la corresponsabilitat, arran del repartiment
equilibrat entre dones i homes de les responsabilitats familiars,
les tasques domèstiques i l’atenció a les persones en situació de
dependència, com un principi que ha de regir les actuacions de
les administracions públiques. A més, l’article 51.2 insta les
administracions públiques de les Illes Balears a fomentar la
corresponsabilitat en la vida laboral, la familiar i la personal de
les dones i els homes, tenint en compte els nous models de
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família. Així mateix, el capítol V del títol IV desplega tot un
seguit de mesures per a la conciliació de la vida laboral, la
familiar i la personal.
La Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar
l’LGTBI-fòbia, pretén garantir el reconeixement de la diversitat
del fet familiar en igualtat de condicions i en tots els àmbits.
Amb relació a la distribució competencial a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, des de la Llei 12/1993, de 20 de
desembre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i assistència social, els consells
gestionen serveis i programes com ara la tramitació dels títols
de família nombrosa, la renda mínima d’inserció i les mesures
de protecció de menors, en el marc del reconeixement del seu
paper en l’Estatut d’autonomia.
II
La família és el principal agent socialitzador en la infància
per a tots els individus que la conformen i és l’agent
responsable de l’atenció a les persones amb les capacitats
limitades per malaltia, discapacitat o edat. Aquest paper s’ha
anat ajustant i modulant segons els canvis socials, culturals i
polítics que s’han produït en els darrers temps. La
transformació no només ha afectat l’estructura de les famílies,
sinó també la intensitat amb què desenvolupen les funcions
corresponents i els models familiars.
Pel que fa a l’estructura de les famílies, resulta que se n’ha
reduït el nombre de membres, com a conseqüència de la baixa
fecunditat, i s’ha reduït el nombre de famílies en què conviuen
tres generacions, mentre que s’ha incrementat el nombre de
famílies monoparentals, en què un únic adult, majoritàriament
una dona, assumeix la responsabilitat sobre els infants. Així
mateix, han augmentat de manera significativa la presència de
famílies que comparteixen habitatge amb d’altres i el nombre
de persones que viuen soles.
Els models familiars també han canviat. Els canvis culturals
han permès adaptar els marcs normatius a la realitat de la
diversitat del fet familiar, des del reconeixement legal del
divorci fins a l’assimilació en drets a famílies formades per
parelles del mateix sexe; també s’ha avançat en l’equiparació
d’algunes situacions de monoparentalitat amb el reconeixement
de família nombrosa. Són adaptacions de la legislació a la
diversitat i la pluralitat de la realitat social, en molts de casos
després d’anys de reivindicació per part dels col·lectius afectats
i de la majoria de la societat.
Els canvis en l’estructura familiar estan lligats a les
variacions que s’han produït en la intensitat amb què
s’assumeixen les funcions corresponents. La criança dels
infants i la cura de les persones grans, les persones dependents,
les persones amb discapacitat, i l’atenció a les situacions de
malaltia s’han anat reorientant cap a serveis professionals. Les
famílies continuen assumint la responsabilitat de cobrir
aquestes necessitats, però ho fan mitjançant els serveis
professionals, prestats pels serveis públics o per serveis privats.
És evident que les possibilitats de conciliació de la vida
familiar i la laboral estan limitades per la qualitat de les
condicions de treball i per l’oferta de serveis, públics o privats.
L’existència de rols i estereotips sexistes en les relacions

familiars, així com l’assumpció, per part de les dones, de bona
part de les responsabilitats domèstiques i de cura, fan necessari
donar una importància especial al foment de la
corresponsabilitat real.
D’altra banda, en determinades situacions les famílies tenen
dificultats especials per assumir les funcions esmentades. Així,
en les situacions de constitució, ruptura i dissolució de les
famílies es fa més dificultós mantenir la cobertura de les
necessitats dels membres, més fràgils en aquestes fases de
transició. També hi ha situacions diferencials que estan
vinculades a la desigualtat, com ara les situacions de
monoparentalitat, de violència de gènere, d’atenció a persones
dependents o amb discapacitat, de vulnerabilitat econòmica o
de conflictivitat amb les persones menors d’edat. Aquestes
situacions requereixen més protecció per part de les
administracions.
L’actuació dels distints estats en matèria de política familiar
també és plural. En el cas de l’Estat espanyol, pel que fa a la
despesa social, les polítiques de protecció de la família estan
subdesenvolupades respecte d’altres països de l’entorn més
proper. De fet, comparat amb el conjunt de països de
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE), l’Estat espanyol és el setè per la cua entre
un total de 27 països.
Bona part de les anàlisis de les polítiques públiques mostren
que, per lluitar contra l’exclusió social, per reduir la desigualtat
social i per fomentar la igualtat entre dones i homes, les
polítiques de protecció i suport a les famílies són especialment
eficients, atès que tenen un caràcter transversal i universalista
i faciliten la incidència de les polítiques més específiques. En
aquest sentit, sembla que tenen un efecte multiplicador sobre
els programes de reducció de les desigualtats.
III
Els canvis socials que s’han produït en els darrers trenta
anys han afectat de manera especial les famílies, especialment
els canvis en el mercat de treball i en les relacions laborals.
S’han diversificat els models familiars, s’han redefinit les
relacions entre les famílies i s’han generat noves situacions de
necessitat. Les relacions de la ciutadania també s’han
desenvolupat amb la implantació de les noves tecnologies. Tot
plegat ha generat l’exigència de més simplificació i de més
transparència, informació i accessibilitat als serveis i a les
prestacions públiques.
Aquests darrers anys, a més, s’ha fet palesa la importància
de les famílies i de les relacions familiars per amortir els
efectes de la crisi econòmica. Les famílies s’han adaptat a
aquesta situació per garantir les condicions de vida dels seus
membres. El paper de les persones grans, àvies i avis, que han
donat suport econòmic als seus fills i filles i que tenen cura dels
seus nets i netes, és un bon exemple d’adaptació.
A les Illes Balears, l’Administració autonòmica
desenvolupa tot un seguit d’actuacions de suport a la família.
Aquestes actuacions s’emmarquen en les normatives sectorials
(d’energia, fiscalitat, serveis socials, educació, habitatge, etc.),
moltes sense un marc normatiu reglamentari, subjectes a la
discrecionalitat de la conjuntura política i amb referències a
distintes definicions d’unitat familiar o de nucli familiar. Això
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implica que, per a les famílies residents a les Illes Balears, sigui
molt difícil saber a quins tipus de serveis i prestacions poden
tenir accés en cada moment.
D’altra banda, és necessari desplegar, en l’àmbit autonòmic,
alguns aspectes de la normativa estatal en relació amb la
definició de famílies nombroses i de famílies monoparentals.
Aquest desplegament pot donar accés a les famílies
monoparentals a alguns dels serveis als quals actualment només
poden accedir les famílies nombroses.
Per tant, ens trobam davant una situació de canvi constant,
de redefinició de models familiars i de noves necessitats socials
expressades que fan necessària i oportuna una regulació
específica, que integri la que ja es desenvolupa des de distints
àmbits de l’Administració, que generi noves actuacions i que
defineixi clarament alguns col·lectius, com el de les famílies
monoparentals, per permetre que accedeixin als serveis en
condicions similars a les de les famílies nombroses.
Aquesta Llei té com a objectius bàsics integrar el conjunt
d’actuacions que es desenvolupen des de distints departaments
de l’Administració autonòmica en un únic marc normatiu,
definir nous serveis i prestacions per a les famílies i definir les
situacions familiars que requereixen més protecció. El marc
legal de suport que es planteja té un enfocament que cerca
assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de les
famílies.
Finalment, d’acord amb l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, cal dir que queden suficientment
justificats els principis següents: de necessitat i eficàcia, perquè
aquesta norma desplega la regulació de les actuacions que
s’han de desenvolupar en matèria de protecció de la família en
l’àmbit de la comunitat autònoma com a competència
exclusiva; de proporcionalitat, atès que la regulació respecta la
distribució competencial en aquesta matèria; de seguretat
jurídica, motiu pel qual s’ha desplegat per llei el reconeixement
de les famílies monoparentals; de transparència, pel qual s’ha
de destacar la participació ciutadana abans i durant el procés
d’elaboració de la norma; i, finalment, d’eficiència, atès que es
fomenta la transversalitat de l’actuació administrativa.
IV
La Llei s’estructura en un títol preliminar i tres títols més,
el primer amb tres capítols, així com en cinc disposicions
addicionals, dues de transitòries, una de derogatòria i tres de
finals.
En el títol preliminar es defineixen les disposicions de
caràcter general de la Llei: l’objecte, els principis rectors, els
objectius i l’àmbit d’aplicació. A més, es detallen les situacions
familiars amb necessitat de més protecció, amb referència
especial a les famílies monoparentals i a les situacions familiars
vinculades a vulnerabilitat, risc i dependència o discapacitat.
Finalment, es reconeix la maternitat lliure i decidida.
El títol I recull el conjunt de mesures, serveis i prestacions
de suport a la família; és l’apartat en què es detallen les
actuacions concretes que s’han de desenvolupar en cada un dels
àmbits. Així, el capítol I desplega les mesures fiscals; el capítol
II, les mesures en l’àmbit dels serveis socials, tant de caràcter
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tècnic com en forma d’ajuts econòmics; el capítol III regula
mesures en l’àmbit de la conciliació de la vida personal, la
familiar i la laboral, en l’àmbit educatiu, en matèria d’ocupació
i en matèria de salut, i concreta actuacions en la necessària
col·laboració sociosanitària.
El títol II regula les mesures administratives i el marc de
participació. En aquest sentit, estableix la necessitat dels
informes d’impacte familiar per a l’elaboració legislativa i
defineix les línies de foment de la participació mitjançant les
associacions.
Finalment, el títol III regula el règim d’obligacions,
infraccions i sancions de les famílies monoparentals
reconegudes.
De les disposicions, cal destacar que la disposició
transitòria primera disposa un termini de dotze mesos per
implantar el conjunt de mesures establertes en els capítols II i
III del títol I, excepte la col·laboració sociosanitària, amb un
termini de divuit mesos, atesa la complexitat que comporta; i la
disposició final primera habilita el Govern de les Illes Balears
per aprovar, en un termini de dotze mesos, el reglament dels
principis generals per a l’acreditació de la família
monoparental.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
Aquesta Llei té per objecte establir el marc legal que
permeti dissenyar i desenvolupar la política de suport i
protecció de les famílies residents a les Illes Balears, així com
determinar els drets i les prestacions destinats a donar-los
suport.
Article 2
Principis rectors
Els principis rectors de la política de protecció de les
famílies són:
a) Responsabilitat pública. Els poders públics assumeixen
la responsabilitat de donar suport i protecció a les famílies, per
la qual cosa assignen els recursos financers, humans i tècnics
necessaris; regulen, supervisen i inspeccionen els recursos
privats i públics destinats a la matèria objecte d’aquesta Llei,
i asseguren la prestació de serveis.
b) Transversalitat de la política de suport i protecció de les
famílies en les polítiques sectorials que es desenvolupin des de
les administracions de les Illes Balears.
c) Universalitat. Les polítiques de suport i protecció de les
famílies s’orienten al conjunt de la ciutadania.
d) Proximitat. S’ha de facilitar la màxima accessibilitat i
proximitat al ciutadà dels recursos d’atenció i suport a les
famílies, tenint en compte l’organització territorial de les Illes
Balears.
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e) Igualtat. Les polítiques de suport i protecció de les
famílies han de fomentar la igualtat des de la perspectiva de
gènere i sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social.

les tasques domèstiques i l’atenció a les persones en situació de
dependència o discapacitat.

f) Protecció de les famílies que es troben en situacions de
vulnerabilitat, amb la priorització de les situacions familiars
que requereixen un grau de suport més alt.

1. Aquesta Llei s’aplica a les famílies empadronades a algun
municipi de les Illes Balears i, en concret, a:

g) Llibertat. Es reconeix la llibertat d’organització de la
vida familiar i la convivència respectant la dignitat i els drets
essencials de les persones que integren la unitat familiar,
d’acord amb el règim jurídic aplicable.
h) Participació. S’ha de fomentar la participació de les
famílies en el disseny i el desenvolupament de les polítiques
que les afectin, mitjançant les associacions familiars i altres
organitzacions representatives reconegudes legalment.
Article 3
Objectius
La definició de les polítiques familiars ha de tenir presents
els objectius següents:
a) Millorar el benestar i la qualitat de vida de les famílies i
de les persones que en formen part.
b) Millorar la protecció dels membres de les famílies, des
de la perspectiva del desenvolupament personal i social.
c) Afavorir la conciliació de la vida familiar amb la resta
d’àmbits de la vida quotidiana.
d) Potenciar la solidaritat social amb les famílies que tenen
cura de persones menors d’edat o de persones en situació de
dependència o discapacitat.
e) Promoure la natalitat, donant suport i protecció a les
dones gestants i a les famílies amb fills o filles menors.
f) Lluitar contra les desigualtats socials entre les famílies
i contra les situacions d’exclusió social que tenen l’origen en
contexts de precarietat i desestructuració.

Article 4
Àmbit d’aplicació

a) Les persones unides entre si per matrimoni o una relació
anàloga i els seus ascendents, les persones que en depenguin
per filiació, adopció, tutela, guarda, guarda de fet o acolliment
permanent o preadoptiu, i les persones que estiguin al seu
càrrec, sempre que formin un nucli estable de convivència.
b) Les persones individuals amb els seus ascendents, les
persones que en depenguin per filiació, adopció, tutela, guarda,
guarda de fet o acolliment permanent o preadoptiu, i les
persones que estiguin al seu càrrec, sempre que formin un nucli
estable de convivència.
2. Qualsevol altra forma de relació estable entre membres d’una
parella es considera assimilada al vincle per matrimoni, sempre
que estigui acreditada per la inscripció en el registre
corresponent.
3. Les persones soles o que formen part d’unitats de
convivència no familiars també poden ser destinatàries de les
prestacions i els serveis de suport, quan així ho prevegi la
normativa sectorial aplicable.
Article 5
Situacions familiars amb necessitat de més protecció
1. Són famílies en situació de protecció especial les que han de
tenir una atenció prioritària o específica, atesa l’especial
dificultat per acomplir la cura i l’atenció als membres que en
formen part, en situació de vulnerabilitat econòmica o social.
2. Les situacions familiars amb necessitat de més protecció són
les següents:
a) Famílies nombroses.
b) Famílies monoparentals.

g) Assegurar la perspectiva de gènere en els serveis adreçats
a les famílies.
h) Fomentar les competències familiars.

c) Famílies en risc social i víctimes de violència masclista.
d) Famílies amb persones en situació de dependència o amb
persones amb discapacitat.

i) Promoure la solidaritat intergeneracional.
e) Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial.
j) Difondre el conjunt d’ajuts i prestacions familiars que
s’ofereixen des de les distintes administracions.
k) Reconèixer la pluralitat i la diversitat de formes familiars
existents.
l) Fomentar la maternitat lliure i decidida i la paternitat
responsable.
m) Fomentar la corresponsabilitat en el repartiment
equilibrat entre dones i homes de les responsabilitats familiars,

3. Aquestes situacions familiars són prioritàries en l’accés al
conjunt dels programes i els serveis públics que desenvolupin
i prestin les administracions i el sector públic de les Illes
Balears, sens perjudici que també s’utilitzin altres factors de
priorització, com ara la renda.
Article 6
Famílies nombroses
Són famílies nombroses les que determina la legislació
estatal vigent en aquesta matèria.
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Article 7
Famílies monoparentals
1. Les famílies monoparentals són les que estan formades per
un o més fills o filles que compleixen els requisits establerts en
l’apartat 3 d’aquest article i que depenen econòmicament d’una
sola persona progenitora, tutora, acollidora o adoptant, amb qui
conviuen.
2. A l’efecte d’aquesta Llei, també es consideren famílies
monoparentals les següents:
a) La família en què el progenitor o progenitora amb fills o
filles a càrrec conviu alhora amb una altra persona o persones
amb qui no té cap relació matrimonial o d’unió estable de
parella, d’acord amb la legislació civil.
b) La família en què el progenitor o progenitora que té la
guarda dels fills o filles no percep cap pensió pels aliments
d’aquests fills o filles establerta judicialment i té interposada la
denúncia o reclamació civil o penal corresponent.
c) La família en què el progenitor o progenitora amb fills o
filles a càrrec ha patit abandonament de família per part de
l’altre progenitor o progenitora o convivent.
3. Perquè es reconegui i mantengui la condició de família
monoparental, els fills o filles han de complir les condicions
següents:
a) Tenir menys de 21 anys, o tenir un grau de discapacitat
igual o superior al 33 % o estar incapacitats per treballar, amb
independència de l’edat. Aquest límit d’edat s’amplia fins a 25
anys si cursen estudis reglats o ocupacionals, o de naturalesa
anàloga, o bé si cursen estudis encaminats a obtenir un lloc de
treball.
b) Conviure amb el progenitor o progenitora. S’entén que
la separació transitòria per tractament mèdic, rehabilitació o
altres causes similars, inclosos els supòsits de força major,
privació de llibertat del progenitor o progenitora o dels fills i
filles, o internament d’acord amb la normativa reguladora de la
responsabilitat penal de les persones menors d’edat, o per raons
d’estudi o treball per un període igual o inferior a cinc anys, no
trenca la convivència entre el progenitor o progenitora i els fills
i filles, encara que sigui conseqüència d’un trasllat temporal a
l’estranger.
c) Dependre econòmicament del progenitor o progenitora.
Es considera que hi ha dependència econòmica sempre que
cadascun dels fills o filles no obtengui uns ingressos superiors,
en còmput anual, a 1,37 vegades l’indicador públic de renda
d’efectes múltiples (IPREM), incloses les pagues
extraordinàries. Aquest límit no opera per als ingressos derivats
de pensions i prestacions públiques, ni quan el progenitor o
progenitora estigui en situació d’inactivitat, per atur, jubilació
o incapacitació, sempre que els ingressos del progenitor o
progenitora no siguin superiors, en còmput anual, al salari
mínim interprofessional vigent, incloses les pagues
extraordinàries.
4. Tots els membres de la unitat familiar han de tenir la
residència a les Illes Balears.
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5. Una família monoparental perd aquesta condició en el
moment en què la persona que encapçala la unitat familiar
contreu matrimoni amb una altra persona o hi constitueix una
unió estable de parella d’acord amb la legislació, o bé quan la
unitat familiar deixa de complir qualsevol dels requisits
establerts per tenir la condició de família monoparental.
6. El Govern de les Illes Balears ha de reglamentar els principis
generals del procediment d’acreditació de la condició de
família monoparental i distingir entre les famílies
monoparentals de categoria general, formades per un sol
progenitor o progenitora i un fill o filla, i les de categoria
especial, formades per un sol progenitor o progenitora i més
d’un fill o filla. També han de tenir la consideració de categoria
especial les famílies formades per un progenitor o progenitora
i un fill o filla, si algun dels membres té un grau de discapacitat
igual al 33 % o superior. En tot cas, els consells insulars han de
gestionar el procediment d’acreditació.
7. Als efectes d’aquesta Llei, les famílies monoparentals amb
dos o més fills o filles s’equiparen al règim d’ajuts i
exempcions previst en la normativa vigent d’àmbit autonòmic
per a les famílies nombroses.
Article 8
Famílies en risc social
1. Són famílies en risc social aquelles en què hi ha membres
menors d’edat que han estat objecte de declaració de risc per
part de l’Administració competent en matèria de protecció de
menors, o en què es produeixi un retorn posterior a mesures
administratives de protecció o bé mesures de justícia juvenil.
2. També són famílies en aquesta situació aquelles en què la
dona amb fills o filles a càrrec ha patit violència masclista.
Article 9
Famílies amb persones en situació de dependència o amb
discapacitat
1. S’entén per famílies amb persones en situació de
dependència a càrrec les famílies en què viuen persones que
tenguin reconeguda la situació de dependència en grau II i grau
III, d’acord amb la normativa vigent.
2. S’entén per famílies amb persones amb discapacitat a càrrec
les famílies en què viu algun descendent, ascendent o parent en
línia directa o de consanguinitat fins al segon grau que acrediti
un grau de discapacitat igual al 40 % o superior.
Article 10
Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial
En el marc d’aquesta Llei, s’entén per famílies en situació
de vulnerabilitat econòmica especial les famílies beneficiàries
de la renda social garantida o de la renda mínima d’inserció o
les que tenen el subsidi d’atur com a únic ingrés.
Article 11
Reconeixement de la maternitat lliure i decidida
1. Les dones embarassades tenen dret a la maternitat lliurement
decidida, per la qual cosa se’ls ha de facilitar la informació i
l’assistència necessària de caràcter mèdic, econòmic,
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psicològic, d’integració social o familiar, legal o administratiu
que puguin haver de menester com a conseqüència de
l’embaràs o la maternitat.
2. Per garantir el dret a la informació i l’assessorament a la
dona embarassada, les administracions públiques han de
proporcionar una informació personalitzada, suficient,
comprensible i accessible de les ajudes i els suports de què
pugui ser beneficiària, tant tècnics com econòmics, públics o
privats, atenent a les seves circumstàncies personals,
socioeconòmiques i culturals, per a la maternitat.
3. En el marc de les mesures que disposa aquesta Llei, s’ha de
donar prioritat a les dones embarassades que es trobin en
situació de vulnerabilitat per motius d’edat, cultura, salut,
situació socioeconòmica o qualsevol altra circumstància
personal o social.
TÍTOL I
MESURES, SERVEIS I PRESTACIONS
DE SUPORT A LA FAMÍLIA
Capítol I
Mesures fiscals
Article 12
Principis generals
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d’establir i
promoure mesures tributàries de protecció de les famílies en
l’àmbit competencial corresponent, i ha de coordinar-les amb
les polítiques sectorials de promoció de la família i integrar-les
en el conjunt de les polítiques públiques.
Article 13
Imposts cedits a la Comunitat Autònoma
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la llei de
pressuposts anual, ha de reflectir els beneficis fiscals per a les
famílies en els imposts sobre la renda de les persones físiques,
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
i sobre successions i donacions, especialment per a les famílies
definides com a prioritàries en l’article 5.
2. Els beneficis fiscals tenen com a objectius prioritaris l’accés
a l’habitatge habitual, la protecció i el foment de la natalitat, la
conciliació de la vida familiar i laboral i el foment de la
formació, així com la creació i el manteniment d’empreses
familiars, entre d’altres.
Article 14
Taxes i preus públics
1. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la inclusió
d’exempcions i bonificacions en les taxes i els preus públics de
la seva competència que graven serveis o activitats de caràcter
cultural, educatiu, social o sanitari, per a les famílies d’atenció
prioritària previstes en l’article 5.
2. Igualment, les administracions locals de les Illes Balears
poden incloure exempcions i bonificacions en les taxes i els
preus públics de la seva competència.

Capítol II
Mesures en l’àmbit dels serveis socials
Article 15
Garantia d’ingressos
El Govern de les Illes Balears garanteix una renda
d’ingressos mínims a les famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica, mitjançant la renda social garantida o programes
similars. Aquesta renda ha de tenir un caràcter progressiu,
segons el nombre de membres, i és complementària respecte
d’altres ajudes, així com subsidiària d’altres rendes de caràcter
generalista.
Article 16
Mesures tècniques en matèria de serveis socials
El Govern de les Illes Balears ha de dur a terme les
actuacions següents:
a) Desenvolupar els programes d’intervenció comunitària
en situacions familiars de protecció especial i de reforç de
competències familiars.
b) Garantir la cobertura dels serveis de rehabilitació
adreçats als infants de 0 a 3 anys valorats per rebre el servei
d’atenció primerenca. Aquestes actuacions han de ser gratuïtes
per a les famílies que les necessitin.
c) Garantir el servei de mediació familiar per a les persones
derivades pel sistema judicial.
d) Garantir el servei de punt de trobada per a les situacions
que ho requereixin, sempre que no hi hagi violència masclista,
derivades per resolució judicial.
e) Desenvolupar els serveis d’atenció
acompanyament a mares joves i a joves gestants.

social

i

Article 17
Prestacions per a la cura de persones dependents
El Govern de les Illes Balears ha de mantenir un sistema de
prestacions econòmiques per a la cura de les persones
dependents en l’àmbit familiar, d’acord amb la normativa
vigent.
Article 18
Ajuts d’emergència
El sistema públic de serveis socials ha d’integrar en la
cartera de serveis socials ajuts d’emergència destinats a
resoldre situacions de necessitat que afectin les famílies que es
troben en situació de necessitat. Aquests ajuts no tenen caràcter
subvencional i estan vinculats a una valoració i una proposta
tècnica o professional.
Article 19
Ajuts per part o adopció múltiple
El Govern de les Illes Balears ha de garantir anualment la
convocatòria d’ajuts destinats a donar suport a les famílies amb
fills o filles nascuts de parts múltiples o procedents d’adopció
múltiple, amb la finalitat de col·laborar en les despeses
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extraordinàries provocades per aquestes circumstàncies.
Aquests ajuts no tenen caràcter subvencional.
Article 20
Ajuts per a l’adaptació de l’habitatge
El Govern de les Illes Balears ha de convocar anualment
ajuts econòmics per a l’adaptació de l’habitatge de les famílies
en què hi hagi una persona amb discapacitat física o en situació
de dependència que presenti limitacions de mobilitat.
Article 21
Compensació per acolliment familiar
Per a les famílies acollidores de menors amb mesures de
protecció que compleixen els requisits establerts en les
reglamentacions insulars corresponents, l’Administració
pública competent ha de convocar ajuts econòmics per cobrir
les despeses que hi estiguin vinculades. Aquests ajuts no tenen
caràcter subvencional.
Article 22
Ajuts per a menors víctimes de violència masclista
1. El Govern de les Illes Balears ha de garantir ajuts econòmics
per als menors víctimes de violència masclista que, com a
conseqüència de la violència masclista, hagin quedat orfes de
mare, o la mare dels quals tengui una valoració de grau de
discapacitat igual al 33% o superior. Aquest ajut s’ha de
mantenir, com a mínim, fins als 21 anys.
2. És una prestació de caràcter finalista que queda exclosa de
l’àmbit d’aplicació de la normativa general de subvencions.
3. És un dret subjectiu de totes les persones menors d’edat que
compleixin els requisits establerts reglamentàriament.
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a) Realització de campanyes de sensibilització destinades
a conscienciar la societat dels beneficis de la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral.
b) En l’àmbit del sector públic, incorporació, com a criteri
de valoració en el marc de les clàusules socials, de l’aplicació
de mesures de conciliació per part de les empreses licitadores.
c) Promoció per part del Govern de les Illes Balears, en
col·laboració amb els consells insulars, les organitzacions
empresarials, els sindicats i altres representants de la societat
civil, del reconeixement de les empreses familiarment
responsables que apliquin mesures de conciliació i suport a les
famílies.
d) En la regulació i la definició dels serveis públics de
l’Administració autonòmica, incorporació de la conciliació
personal, familiar i laboral com una dimensió més del servei,
amb la millora de l’accessibilitat i la capacitat d’accedir-hi per
a les persones usuàries.
Les administracions públiques han de garantir l’efectivitat
de les condicions d’igualtat relacionades amb l’exercici dels
permisos vinculats a la maternitat i la paternitat.
Article 25
Mesures en l’àmbit educatiu
En l’àmbit educatiu, el Govern de les Illes Balears ha de
promoure les mesures següents:
a) Impulsar l’existència de recursos i serveis per facilitar el
compliment de les responsabilitats familiars i la cura i l’atenció
a les persones menors d’edat, prioritàriament en les situacions
d’infants amb necessitats educatives especials.
b) Promoure la compatibilitat d’horaris laborals i escolars.

Article 23
Altres prestacions
El Govern de les Illes Balears, a més dels ajuts i les rendes
prevists en els articles anteriors, pot establir altres prestacions
econòmiques per a l’atenció de necessitats o situacions
familiars que ho requereixin.
Capítol III
Mesures i actuacions en altres àmbits sectorials
Article 24
Conciliació de la vida personal, familiar i laboral
Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’establir i impulsar mesures que fomentin la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral. Aquestes mesures s’han de
formular sota el principi de corresponsabilitat.
Cal fomentar l’aplicació de mesures de conciliació en
l’àmbit de la gestió dels recursos humans de les empreses
privades i dels organismes públics.
A més de les mesures previstes en la normativa específica,
les administracions públiques competents en matèria de
conciliació han de desplegar les actuacions i les mesures
següents:

c) Fomentar l’oferta de serveis que permetin l’obertura dels
centres educatius en períodes i horaris no lectius.
d) Facilitar l’ús d’instal·lacions educatives com a recursos
d’atenció social per facilitar la conciliació.
e) Atorgar anualment ajuts en concepte de menjador escolar
a les famílies que compleixin els requisits establerts en la
normativa específica. Les famílies que defineix l’article 10
seran beneficiàries dels ajuts de menjador escolar si ho
sol·liciten i compleixen la resta dels requisits.
f) Atorgar anualment ajuts en concepte de transport escolar
per a alumnes d’educació infantil, educació obligatòria,
batxillerat i formació professional que compleixin els requisits
establerts en la normativa específica de transport i
escolarització, així com ajuts per a llibres per a alumnes
d’educació infantil, educació obligatòria, batxillerat i formació
professional de centres sostinguts amb fons públics que
compleixin la normativa establerta.
g) Incloure l’educació en valors relacionats amb la igualtat,
la corresponsabilitat i l’educació emocional, i especialment la
pluralitat familiar, com a part transversal de l’àmbit curricular,
del material didàctic i del projecte educatiu de centre. Aquests
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continguts s’han d’integrar en els plans de formació del
professorat per a la conscienciació sobre la diversitat familiar.

matèria de planificació familiar, d’acord amb les condicions de
la legislació vigent.

h) Incloure les persones menors d’edat víctimes de
violència masclista que hagin quedat orfes o la mare de les
quals, com a conseqüència de la violència masclista, tengui un
grau de discapacitat igual al 33 % o superior, com a
beneficiàries de les reduccions o exempcions de taxes
educatives.

e) Desenvolupar programes preventius i de promoció de la
salut per fomentar la criança positiva i l’educació afectiva i
sexual.

Article 26
Mesures en matèria d’ocupació
El Govern de les Illes Balears, per donar suport a les
famílies, ha de desenvolupar les mesures següents:
a) Fomentar la incorporació de clàusules familiarment
responsables en el marc de la negociació col·lectiva de l’àmbit
autonòmic. Amb aquesta finalitat, s’han de desenvolupar
programes formatius per als agents socials i les associacions
empresarials autonòmiques representatives de caràcter
autonòmic.
b) En les línies de subvenció a empreses, incorporar com a
criteri del barem l’adopció de mesures de responsabilitat social
que facilitin la conciliació familiar dels treballadors i
treballadores.
c) Facilitar la participació de les persones en situació d’atur
que tenguin menors a càrrec o familiars dependents en les
accions formatives dirigides a la inserció laboral, de l’àmbit de
la formació per a l’ocupació.
d) En els programes d’ocupació mitjançant contractació
pública de persones desocupades, incorporar com a criteri del
barem l’existència de càrregues familiars.
Article 27
Mesures en matèria de salut
El Govern de les Illes Balears ha de fomentar les polítiques
de prevenció i d’hàbits saludables des de l’àmbit familiar. Amb
aquesta finalitat, ha d’adoptar les mesures següents:
a) Garantir l’adequada informació i formació de les
persones encarregades de la cura dels pacients en l’entorn
familiar, especialment en el cas de malalties infantils. Així
mateix, la informació i l’atenció sanitària han d’estar adaptades
a les famílies amb dificultats o amb algun membre amb
discapacitat o dependència.
b) Promoure un sistema de suport a les famílies que tenguin
algun dels membres desplaçats per rebre tractament ambulatori
o hospitalari, així com per cobrir les despeses derivades dels
tractaments fora de l’illa de residència o fora de la comunitat
autònoma.
c) En el marc de la sanitat pública, garantir el dret de les
dones a participar en els programes de fertilitat assistida,
d’acord amb les condicions de la legislació vigent.
d) En el marc de la sanitat pública, garantir el dret de les
persones a obtenir gratuïtament orientació i assistència en

f) Promoure la lactància materna.
Article 28
Col·laboració sociosanitària
Les administracions de la comunitat autònoma han de
col·laborar per millorar l’atenció a les persones que pateixen
malalties recidivants o cròniques o alguna discapacitat. Amb
aquesta finalitat, han de desplegar les mesures següents:
a) Mantenir i revisar el protocol d’intervenció d’atenció
primerenca, en què s’han d’implicar el sistema de salut, el
sistema educatiu i el sistema públic de serveis socials.
b) Aprovar el protocol d’atenció a persones amb malalties
cròniques residents en l’entorn familiar.
c) Aprovar el protocol d’atenció a persones amb addiccions
o diagnòstic de salut mental.
d) Integrar els procediments de valoració de la dependència
en l’àmbit sanitari.
e) Facilitar l’accés de persones dependents als serveis de la
Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència des dels centres
hospitalaris.
f) Potenciar la formació dels familiars encarregats de la cura
de persones en situació de dependència, de persones amb
discapacitat i de persones amb diagnòstic de salut mental.
g) Desenvolupar el protocol d’atenció a les dones gestants,
per procurar una acció coordinada que permeti un tractament
integral i que faciliti l’accés a la informació previst en l’article
11 d’aquesta Llei.
h) Potenciar la formació dels familiars de persones
afectades per addiccions.
TÍTOL II
MESURES ADMINISTRATIVES I PARTICIPACIÓ
Article 29
Elaboració d’iniciatives legislatives i estudi d’impacte
familiar
1. En el procés d’elaboració legislativa, els òrgans competents
han d’emetre l’informe d’impacte familiar, que té caràcter
preceptiu, amb la finalitat de considerar l’impacte social i
econòmic de les polítiques a llarg termini en el conjunt de les
famílies.
2. El Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria
de Serveis Socials i Cooperació, ha d’aprovar la guia
d’elaboració d’informes d’impacte familiar, per facilitar a la
resta de conselleries l’emissió d’aquest informe.
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3. A l’efecte d’elaborar els informes d’impacte familiar, les
administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears resten obligades a facilitar al Govern de les Illes
Balears totes les dades estadístiques i pressupostàries que els
pugui sol·licitar.
Article 30
Foment de la participació
1. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar
l’associacionisme familiar com a forma de representació dels
interessos de les famílies i ha d’establir canals de coordinació
que permetin la participació de les famílies en la presa de
decisions que les puguin afectar.
2. Així mateix, s’han d’establir els canals adients de
col·laboració en el desenvolupament de programes d’interès
per a les famílies i s’han de facilitar la difusió i la
sensibilització sobre la funció d’aquestes associacions.
TÍTOL III
RÈGIM D’OBLIGACIONS, INFRACCIONS I
SANCIONS
Article 31
Obligacions de
monoparental

les

persones

titulars

de

7495

modificació o l’extinció del dret al títol de família
monoparental.
2. La no presentació davant l’Administració competent,
dins el primer trimestre de cada any, de la declaració dels
ingressos obtinguts per la unitat familiar al llarg de l’any
anterior, d’acord amb l’article 31.2.
3. La negativa a exhibir el títol quan sigui obligatori.
b) Són infraccions greus:
1. La comissió de tres infraccions lleus quan se n’hagin
derivat sancions.
2. L’ocultació o la falsedat en l’acreditació d’algun dels
requisits per accedir al reconeixement de la situació de
monoparentalitat o per mantenir aquest reconeixement.
3. La falsificació del títol oficial de família monoparental.
4. La cessió del títol a persones alienes a la unitat familiar.
5. La possessió o l’ús indegut del títol oficial de família
monoparental.
c) Es considera infracció molt greu haver estat sancionat per
infraccions greus dues vegades o més.
4. Les sancions que es poden imposar a les persones que
incorrin en alguna de les infraccions esmentades són les
següents:

família

1. Les persones que formin part d’unitats familiars a les quals
s’hagi reconegut el títol de família monoparental estan
obligades a comunicar a l’Administració competent, en el
termini màxim de tres mesos, qualsevol variació que es
produeixi en la unitat familiar, sempre que s’hagi de tenir en
compte als efectes de modificació o extinció del dret al títol.
2. Així mateix, estan obligades a presentar, dins del primer
trimestre de cada any, una declaració expressa dels ingressos de
la unitat familiar obtinguts al llarg de l’any anterior, excepte
quan ja estiguin a disposició de l’Administració, sempre que
s’hagin tingut en compte per a l’obtenció o el manteniment del
títol de família monoparental.
Article 32
Règim sancionador
1. Aquest règim sancionador té per objecte garantir
l’observança dels requisits, les condicions i les obligacions que
han de complir les persones beneficiàries que formen part
d’unitats familiars que tenguin reconeguda la situació de
família monoparental.
2. Són infraccions administratives les conductes i els fets que
tipifica l’apartat següent quan s’hagin produït amb dol, culpa
o simple negligència. A aquest efecte, se’n considera
responsable qualsevol dels membres integrants de la família
monoparental que dugui a terme alguna de les conductes o fets
constitutius d’infracció administrativa.

a) Per infraccions lleus:
1. Amonestació individual per escrit.
2. Suspensió de qualsevol dels drets atribuïts a les persones
beneficiàries del títol de família monoparental per un
període no superior a un mes.
b) Per infraccions greus:
1. Suspensió de tots els drets atribuïts a les persones
beneficiàries del títol de família monoparental per un
període comprès entre un mes i sis mesos.
2. Suspensió d’algun dels drets atribuïts a les persones
beneficiàries del títol de família monoparental per un
període comprès entre sis mesos i dos anys.
c) Per infraccions molt greus:
1. Suspensió de tots els drets atribuïts a les persones
beneficiàries del títol de família monoparental per un
període comprès entre sis mesos i dos anys.
2. Pèrdua del reconeixement de la situació de família
monoparental.
5. Segons la gravetat de la infracció, mentre es tramita el
procediment sancionador es pot adoptar, com a mesura
provisional, la suspensió dels efectes del reconeixement de la
situació de família monoparental, d’acord amb els principis i
les garanties que estableix la normativa reguladora del
procediment administratiu comú amb les especialitats de la
potestat sancionadora.
Disposició addicional primera
Avaluació de la implantació

3. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
a) Son infraccions lleus:
1. La no comunicació a l’Administració competent, en el
termini de tres mesos, de qualsevol variació en la unitat
familiar que s’hagi de tenir en compte als efectes de la

Cada dos anys des de l’aprovació d’aquesta Llei, la
Direcció General de Menors i Famílies n’ha d’avaluar la
implantació efectiva en cada un dels àmbits d’aplicació.
L’informe resultant s’ha d’elevar al Consell de Govern i,
posteriorment, al Parlament de les Illes Balears.
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Disposició addicional segona
Exempció de taxes

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Els tràmits corresponents a l’expedició del document
acreditatiu de la situació de monoparentalitat estan exempts de
taxes.

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei.

Disposició addicional tercera
Cessió de dades personals en els supòsits de comprovació
dels requisits per acreditar la situació de família
monoparental
S’entén que la sol·licitud de reconeixement de la situació de
família monoparental implica el consentiment per a la cessió de
dades de caràcter personal necessàries per a la comprovació de
la convivència i els ingressos econòmics dels membres de la
unitat familiar.
Disposició addicional quarta
Compatibilitat de títols
Les famílies que puguin tenir la condició de família
nombrosa i de família monoparental simultàniament poden
sol·licitar ambdues titulacions. No obstant això, en cap cas els
beneficis de la mateixa naturalesa o tipus no poden ser
acumulatius, excepte que hi hagi una indicació expressa en
sentit contrari.

Disposició final primera
Habilitació normativa
El Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera
de Serveis Socials i Cooperació, ha d’aprovar el reglament de
principis generals sobre el procediment d’acreditació de la
condició de família monoparental en el termini de dotze mesos
des que entri en vigor aquesta Llei.
Disposició final segona
Guia d’impacte familiar
El Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera
de Serveis Socials i Cooperació, ha d’aprovar la guia per a
l’elaboració dels informes d’impacte familiar en el termini de
divuit mesos des que entri en vigor aquesta Llei.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició addicional cinquena
Reconeixement dels títols de famílies monoparentals
d’altres comunitats autònomes

Palma, 16 de març de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

Es reconeixen els títols de famílies monoparentals expedits
per altres comunitats autònomes, sempre que existeixi
reciprocitat, fins que deixin de vigir. Llavors, es poden renovar
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’acord amb
aquesta normativa.
Disposició transitòria primera
Implantació de les mesures

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Les administracions públiques competents han d’implantar
les mesures establertes en els capítols II i III del títol I en el
termini de dotze mesos des que entri en vigor aquesta Llei,
excepte les que disposa l’article 28, les quals han d’estar
implantades en el termini de divuit mesos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril de 2018, admet a tràmit la interpelAlació
següent.
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Disposició transitòria segona
Accés a les mesures per a famílies amb persones en situació
de discapacitat
A)
Per a les famílies que defineix l’apartat 2 de l’article 9,
l’accés a les mesures recollides en aquesta Llei i en el
desplegament reglamentari corresponent és el següent:
— A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, hi poden
accedir les famílies amb persones amb un grau de
discapacitat reconegut entre el 65 % i el 50 % (ambdós
inclosos).
— A partir dels dos anys des de la data d’entrada en vigor
d’aquesta Llei, hi poden accedir, a més de les anteriors, les
famílies amb persones amb un grau de discapacitat
reconegut entre el 49 % i el 40 % (ambdós inclosos).

RGE núm. 3555/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb la
problemàtica de l'Hospital Residència Cas Serres a Eivissa
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència, la
consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, sobre la
política d'aquest pel que fa a la problemàtica de l'Hospital
Residència Cas Serres a Eivissa.
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Motivació de la urgència: Atesa la recent alarma social creada
en el sector sanitari a Eivissa i entre els treballadors i les
treballadores de l'Hospital Residència Cas Serres en relació
amb la decisió d'eliminar la prestació com a hospital, es fa
necessari conèixer el posicionament del Govern al respecte.
Palma, a 10 d'abril de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril de 2018, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

RGE núm. 3187/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
"Adopta.Viu" (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost de la campanya "Adopta.Viu"?
Palma, a 3 d'abril de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

A)
RGE núm. 3209/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lluita contra la processionària del pi, derivada de
la InterpelAlació RGE núm. 2399/18.
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.
2399/18, relativa a lluita contra la processionària del pi, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el pressupost per combatre la
processionària del pi a totes les illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la realització d’una campanya tant aèria com
terrestre, si escau, de productes fitosanitaris i inhibidors a totes
les illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar les actuacions per disminuir les
poblacions de la processionària del pi a totes les illes:
instal·lació de trampes, eliminació de les bosses, captura de
mascles amb feromones, entre d'altres, d’acord amb les
indicacions dels tècnics competents.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una campanya, d’acord amb les indicacions
dels ajuntaments, per a la prevenció i l'eliminació de la
processionària del pi dins els cascos urbans.
Palma, a 27 de març de 2018
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 3188/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya "Adopta.
Viu" (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'empresa publicitària adjudicatària de la
campanya "Adopta.Viu"?
Palma, a 3 d'abril de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

C)
RGE núm. 3189/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya "Adopta.
Viu" (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins mitjans de comunicació de les Illes Balears (escrits,
digitals, televisions, ràdios) s'ha difós la campanya
"Adopta.Viu"?
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Palma, a 3 d'abril de 2018
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

D)

G)

RGE núm. 3268/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en sanitat el mes de març.

RGE núm. 3271/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat el mes de març.

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

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

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de març de 2018 corresponent a sanitat?

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de març de 2018 llevat de sanitat, educació
i serveis socials?

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

E)
RGE núm. 3269/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en educació el mes de març.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de març de 2018 corresponent a educació?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

H)
RGE núm. 3272/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions del pendent de pagament computat a
efectes del càlcul del període de pagament de març.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de març de 2018
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

F)
RGE núm. 3270/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en serveis socials el mes de març.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de març de 2018 corresponent a serveis
socials?

I)
RGE núm. 3273/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 d'abril de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaior
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de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Algaida
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

J)
RGE núm. 3274/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 d'abril de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

M)
RGE núm. 3277/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 d'abril
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Andratx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

K)
RGE núm. 3275/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 d'abril
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alcúdia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

N)
RGE núm. 3278/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 d'abril de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Ariany
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

L)
RGE núm. 327618, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 d'abril
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

O)
RGE núm. 3279/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 d'abril de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Artà de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Búger
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

P)
RGE núm. 3280/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1
d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Banyalbufar de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

S)
RGE núm. 3283/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 d'abril
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Q)
RGE núm. 3281/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1
d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

T)
RGE núm. 3284/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 d'abril
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Calvià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

R)
RGE núm. 3282/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 d'abril de
2018.

U)
RGE núm. 3285/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1
d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campanet de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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X)
RGE núm. 3288/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

V)
RGE núm. 3286/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 d'abril
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Y)
RGE núm. 3289/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 d'abril
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Consell
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

W)
RGE núm. 3287/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1
d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Capdepera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Z)
RGE núm. 3290/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 d'abril
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Costitx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AA)
RGE núm. 3291/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 d'abril de
2018.

AD)
RGE núm. 3294/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1
d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AB)
RGE núm. 3292/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 d'abril de
2018.

AE)
RGE núm. 3295/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AC)
RGE núm. 3293/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 d'abril
de 2018.

AF)
RGE núm. 3296/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 d'abril
de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AG)
RGE núm. 3297/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 d'abril
de 2018.

AJ)
RGE núm. 3300/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 d'abril
de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AH)
RGE núm. 3298/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 d'abril
de 2018.

AK)
RGE núm. 3301/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1
d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AI)

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 3299/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 d'abril
de 2018.

AL)
RGE núm. 3302/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1
d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AM)
RGE núm. 3303/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 d'abril de
2018.

AP)
RGE núm. 3306/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 d'abril de
2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AN)
RGE núm. 3304/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 d'abril de 2018.

AQ)
RGE núm. 3307/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1
d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AO)
RGE núm. 3305/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'abril
de 2018.

AR)
RGE núm. 3308/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 d'abril
de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AS)
RGE núm. 3309/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
a 1 d'abril de 2018.

AV)
RGE núm. 3312/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 d'abril
de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AT)
RGE núm. 3310/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 d'abril de
2018.

AW)
RGE núm. 3313/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 d'abril
de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AU)
RGE núm. 3311/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a
1 d'abril de 2018.

AX)
RGE núm. 3314/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 d'abril de
2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AY)
RGE núm. 3315/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 d'abril de
2018.

BB)
RGE núm. 3318/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 d'abril
de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AZ)
RGE núm. 3316/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 d'abril de
2018.

BC)
RGE núm. 3319/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1
d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BA)
RGE núm. 3317/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 d'abril
de 2018.

BD)
RGE núm. 3320/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'abril
de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BE)
RGE núm. 3321/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany a 1 d'abril de 2018.

BH)
RGE núm. 3324/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia a 1 d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BF)
RGE núm. 3322/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1
d'abril de 2018.

BI)

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

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

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

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

RGE núm. 3325/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar a 1 d'abril de 2018.

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BG)
RGE núm. 3323/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja a 1 d'abril de 2018.

BJ)

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 3326/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1
d'abril de 2018.

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BK)
RGE núm. 3327/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
d'abril de 2018.

BN)
RGE núm. 3330/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí a 1 d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BL)
RGE núm. 3328/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es
Riu a 1 d'abril de 2018.

BO)
RGE núm. 3331/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'abril
de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BM)
RGE núm. 3329/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 d'abril de 2018.

BP)
RGE núm. 3332/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 d'abril de
2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BQ)
RGE núm. 3333/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 d'abril
de 2018.

BT)
RGE núm. 3336/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 d'abril de
2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BR)
RGE núm. 3334/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1
d'abril de 2018.

BU)
RGE núm. 3337/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1
d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BS)
RGE núm. 3335/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 d'abril de
2018.

BV)
RGE núm. 3338/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1
d'abril de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BW)
RGE núm. 3339/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BX)
RGE núm. 3340/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CA)
RGE núm. 3343/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BY)
RGE núm. 3341/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CB)
RGE núm. 3344/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Andratx a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BZ)
RGE núm. 3342/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

CC)
RGE núm. 3345/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Mallorca a dia 1 d'abril de 2018?

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, 2 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CD)
RGE núm. 3346/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 d'abril
de 2018.

CG)
RGE núm. 3349/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1
d'abril de 2018.

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

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

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular
d'Eivissa a dia 1 d'abril de 2018?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Menorca a dia 1 d'abril de 2018?

Palma, a 2 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CE)
RGE núm. 3347/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Formentera a dia 1 d'abril de 2018?
Palma, a 2 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CF)
RGE núm. 3348/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1
d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears

Palma, a 2 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
CH)
RGE núm. 3350/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a
1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Artà a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CI)
RGE núm. 3351/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Banyalbufar a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CJ)
RGE núm. 3352/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Binissalem a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Calvià a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CK)
RGE núm. 3353/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CN)
RGE núm. 3356/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campanet a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campanet a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Búger a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CL)
RGE núm. 3354/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Bunyola a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CO)
RGE núm. 3357/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campos a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campos a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CM)
RGE núm. 3355/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià
a 1 d'abril de 2018.

CP)
RGE núm. 3358/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Capdepera a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 d'abril de 2018?
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El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CQ)
RGE núm. 3359/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CR)
RGE núm. 3360/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Consell a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Consell a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CS)
RGE núm. 3361/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Costitx a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CT)
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RGE núm. 3362/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Deià a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CU)
RGE núm. 3363/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CV)
RGE núm. 3364/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Castell a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CW)
RGE núm. 3365/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Mercadal a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CX)
RGE núm. 3366/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

DA)
RGE núm. 3369/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Estellencs a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CY)
RGE núm. 3367/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

DB)
RGE núm. 3370/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Felanitx a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CZ)
RGE núm. 3368/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Esporles a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 d'abril de 2018?

DC)
RGE núm. 3371/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ferreries a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DD)
RGE núm. 3372/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Formentera a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Formentera a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DE)
RGE núm. 3373/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Fornalutx a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

DH)
RGE núm. 3376/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 d'abril de 2018?
DI)
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DF)
RGE núm. 3374/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a
1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 3377/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llubí a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Inca a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DG)
RGE núm. 3375/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre a 1 d'abril de 2018.

DJ)
RGE núm. 3378/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Llucmajor a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 d'abril de 2018?
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Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DK)
RGE núm. 3379/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Manacor a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DL)
RGE núm. 3380/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Mancor de la Vall a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DM)
RGE núm. 3381/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maó a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DN)
RGE núm. 3382/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria
de la Salut a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DO)
RGE núm. 3383/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Marratxí a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DP)
RGE núm. 3384/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Montuïri a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DQ)
RGE núm. 3385/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro
a 1 d'abril de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Muro a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DR)
RGE núm. 3386/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Palma 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DS)
RGE núm. 3387/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Petra a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DT)
RGE núm. 3388/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Pollença a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Pollença a 1 d'abril de 2018?
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Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DU)
RGE núm. 3389/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Porreres a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Porreres a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DV)
RGE núm. 3390/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Puigpunyent a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DW)
RGE núm. 3391/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa
Pobla a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DX)
RGE núm. 3392/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DY)
RGE núm. 3393/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DZ)
RGE núm. 3394/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EA)
RGE núm. 3395/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia a 1 d'abril de 2018.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EB)
RGE núm. 3396/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 d'abril de
2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EC)
RGE núm. 3397/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Lluís a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ED)
RGE núm. 3398/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eugènia a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EE)
RGE núm. 3399/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu a 1 d'abril de 2018.

EH)
RGE núm. 3402/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Santanyí a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'abril de 2018?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EF)
RGE núm. 3400/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Margalida a 1 d'abril de 2018.

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EI)
RGE núm. 3403/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Selva a 1 d'abril de 2018?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EG)
RGE núm. 3401/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EJ)
RGE núm. 3404/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Sencelles a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EK)
RGE núm. 3405/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses
Salines a 1 d'abril de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EL)
RGE núm. 3406/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sineu a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EM)
RGE núm. 3407/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller
a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sóller a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EN)
RGE núm. 3408/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son
Servera a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 d'abril de 2018?

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EO)
RGE núm. 3409/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Valldemossa a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EP)
RGE núm. 3410/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EQ)
RGE núm. 3411/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular
d'Eivissa a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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ER)
RGE núm. 3412/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Formentera a 1 d'abril de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril de 2018, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Formentera a 1 d'abril de 2018?

Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ES)
RGE núm. 3413/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Mallorca a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A)
RGE núm. 3127/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a planificació 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per planificar les noves línies de transport públic s'ha tengut
en compte el mandat parlamentari i de la normativa europea de
dividir per lots els contractes públics?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Mallorca a 1 d'abril de 2018?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ET)
RGE núm. 3414/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Menorca a 1 d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Menorca a 1 d'abril de 2018?

Palma, a 28 de març de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 3212/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de
transport públic a Palma per als residents de Formentera,
Eivissa i Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quin punt es troben les mesures que el Govern ha
anunciat pel que fa a la millora de les condicions de
connectivitat dels ciutadans de Formentera, Eivissa i Menorca
quan es desplacen dins Palma amb transport públic?

Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 4 d'abril de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

C)
RGE núm. 3267/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pressuposts de l'Estat a les Illes.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Considera el Govern de les Illes Balears que la fiscalitat
verda és una bona eina per lluitar contra el canvi climàtic?
Palma, a 5 d'abril de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

Creu la presidenta que el projecte de pressuposts de l'Estat
satisfà les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

D)
RGE núm. 3428/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a retirada de les terres de les autopistes d'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.
Quines accions està duent a terme el Govern de les Illes
Balears per tal de complir el mandat del Parlament per tal que
l'empresa concessionària de les autopistes d'Eivissa faci
efectiva la retirada de totes les terres dipositades irregularment
per aquesta en la totalitat de les finques del grup empresarial
Fiesta Hoteles?
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

E)
RGE núm. 3429/18, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pressuposts generals de l'Estat.
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.

G)
RGE núm. 3431/18, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a acompliment de la iniciativa per dotar Ciutadella
amb un/a pediatre/a.
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.
S'ha donat compliment a la PNL amb RGE núm. 9537/17,
en la qual es demanava un/a pediatre/a per a Ciutadella?
Palma, a 5 d'abril de 2018
La diputada
Patrícia Font i Marbán

H)
RGE núm. 3435/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nous tributs ambientals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears implantar nous tributs
ambientals a les activitats que generen impactes negatius sobre
el medi ambient?
Palma, a 6 d'abril de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Com valora la presidenta els pressuposts generals de l'estat
presentats pel Govern de l'Estat?
I)
Palma, a 5 d'abril de 2018
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

F)
RGE núm. 3430/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a canvi climàtic.
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.

RGE núm. 3436/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret de
garantia de demora.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa el
Decret de garantia de demora?
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Palma, a 6 d'abril de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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M)
RGE núm. 3440/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives
legislatives del Govern.

RGE núm. 3437/18, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solucions als problemes d'habitatge en aquesta legislatura.

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.

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.

Considera el Govern que les iniciatives legislatives que ha
presentat aquesta legislatura s'han ajustat al marc legal establert
en el nostre ordenament jurídic?

J)

Palma, a 6 d'abril de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Creu el Govern de les Illes Balears que serà capaç de
solucionar algun dels problemes relatius a l'habitatge en aquesta
legislatura?
Palma, a 6 d'abril de 2018
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

N)
RGE núm. 3441/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment
de les possibilitats d'ocupació i la inclusió social.

RGE núm. 3438/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
zonificació escolar de cara al proper curs.

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.

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.

Sra. Presidenta, considera vostè que fomentar les
possibilitats d'ocupació i la inclusió social són prioritats del seu
govern?

K)

Palma, a 6 d'abril de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Quines previsions té el Govern respecte de la zonificació
escolar de cara al proper curs?
Palma, a 6 d'abril de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

L)
RGE núm. 3439/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
venda ambulant il·legal.
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.
Quines accions ha dut a terme la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria, en el marc de les seves competències, per
lluitar contra la venda ambulant il·legal?
Palma, a 6 d'abril de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

O)
RGE núm. 3455/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures respecte del cap del Servei Assistencial de la
Gerència del Servei d'Urgències 061.
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.
Pena el Govern adoptar mesures respecte del cap del Servei
Assistencial de la Gerència del Servei d'Urgències 061 adscrit
a l'Ibsalut pels qualificatius cap al representant sindical dels
treballadors dins el procés de subrogació de GSAIB?
Palma, a 6 d'abril de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
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Davant l'increment substancial de nou vinguts a les nostres
aules durant els últims anys, pensa la Conselleria d'Educació
posar en marxa un pla de xoc per fer front a aquesta situació?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
P)
RGE núm. 3609/18, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
accions per potenciar i promoure el producte autòcton i
emblemàtic de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Palma, a 11 d'abril de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

S)
RGE núm. 3616/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a megacreuers.
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.
Té pensat el Govern de les Illes Balears donar suport a
l'ajuntament en les negociacions amb l'Autoritat Portuària per
limitar l'arribada de megacreuers a Palma?

Quines accions té previst impulsar el Govern per potenciar
i promoure el producte autòcton i emblemàtic de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'abril de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

T)
RGE núm. 3618/18, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proves de
selectivitat.

Q)
RGE núm. 3614/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a venda ambulant.
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.

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 es farà efectiu enguany el lliurament dels enunciats de
les proves de selectivitat en les dues llengües oficials?

Pensa la presidenta que la despenalització de la venda
ambulant pot ser una bona mesura per protegir el petit i mitjà
comerç?
Palma, a 10 d'abril de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

R)
RGE núm. 3615/18, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pla de xoc nouvinguts.
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 11 d'abril de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot

U)
RGE núm. 3620/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a conciliació de la vida familiar a
Son Espases.
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.
Facilita el Govern la conciliació laboral i familiar dels
treballadors de l'Hospital Son Espases?
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Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
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Y)
RGE núm. 3624/18, del diputat Miquel Àngel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diferenciar l'únic riu de les Illes Balears en el Pla
Hidrològic.

V)
RGE núm. 3621/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Naveta dels Tudons.
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.
Té previst el Govern diferenciar l'únic riu de les Illes
Balears de la resta de masses d'aigua superficials en el Pla
Hidrològic?
Palma, a 11 d'abril de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

Davant les pintades aparegudes a la Naveta dels Tudons,
podria informar-nos la consellera de tot el procés de
recuperació d'aquest bé patrimonial?
Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

W)
RGE núm. 3622/18, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
marxa del Servei d'Al·lergologia.
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.
En quina situació es troba la posada en marxa del Servei
d'Al·lergologia?
Palma, a 11 d'abril de 2018
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

X)
RGE núm. 3623/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
proves radiològiques a l'Hospital de Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, quan pensa solucionar la llista
d'espera de proves radiològiques a l'Hospital de Manacor?
Palma, a 11 d'abril de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Z)
RGE núm. 3625/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat
hospitalària a l'Hospital residència Assistida de Cas Serres
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.
Sra. Consellera de Salut, pensa retirar la resolució de la
seva conselleria que prohibeix l'activitat hospitalària a
l'Hospital residència Assistida de Cas Serres a Eivissa?
Palma, a 11 d'abril de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

AA)
RGE núm. 3626/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
institut d'educació secundària a Maioris.
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.
Pensa el conseller d'Educació que és necessària la
construcció d'un nou institut d'educació secundària a Maioris?
Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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AB)
RGE núm. 3627/18, del diputat Rafael Nadal i Homar,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de salut
les 24 hores per als residents de Manacor.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Sra. Consellera de Salut, pensa rectificar i augmentar els
serveis de salut a 24 hores als residents de Manacor?
Palma, a 11 d'abril de 2018
El diputat
Rafael Nadal i Homar

AC)
RGE núm. 3628/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
turístiques en relació amb les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta, creu que les darreres dades turístiques són
positives per a les Illes Balears?
Palma, a 11 d'abril de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

AD)
RGE núm. 3629/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
habitatge de lloguer i venda.
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 la consellera de Turisme l'impacte a l'habitatge
de lloguer i venda, derivat de la Llei de lloguer turístic passats
nou mesos des de la seva aprovació?
Palma, a 11 d'abril de 2018
El diputat
Carlos Saura i León

A)
RGE núm. 3102/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regulació, reconeixement i difusió de la
musicoteràpia (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents i
100 i 101 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada, pel procediment d'urgència,
davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Atès que la manca de
regulació d'aquesta pràctica pel que fa a la formació i als
requisits que ha de tenir el musicoterapeuta professional pot
derivar en problemàtiques, com l'intrusisme o les males praxis
degudes a mancances en la formació teoricopràctica que hauria
de ser exigible, amb el risc que això pot suposar per a la salut
de les persones que recorren a aquesta teràpia, es fa necessari
i inajornable, que les administracions s'impliquin en la
regulació d'aquesta pràctica el més aviat possible.
La WFTM (World Federation of Music Therapy) descriu
bàsicament la musicoteràpia com la utilització científica de la
música i els seus elements (so, ritme, melodia, harmonia) per
un especialista qualificat (musicoterapeuta), amb un pacient o
grup, en processos destinats a promoure, estimular, millorar o
facilitar la comunicació, l'aprenentatge, la mobilització,
l'expressió, la motricitat i l'organització, entre altres objectius
terapèutics relacionats amb les esferes físiques, psíquiques,
emocionals, mentals, socials o cognitives de les persones.
És a dir, es tracta de propiciar, mantenir o restaurar la salut,
descobrir potencials intra i interpersonals, restituir funcions i
millorar la qualitat de vida a través de teràpies, alternatives o
complementàries a les farmacològiques, per treballar tant a
nivell preventiu com rehabilitador.
A l'actualitat, són nombrosos els musicoterapeutes que
desenvolupen la seva tasca a les Illes Balears, com a la resta
d'Espanya, arriben a diferents àmbits com són, entre d'altres,
l'educatiu, el sanitari o el social. A les Illes Balears, actualment
hi ha musicoterapeutes que exerceixen a centres públics i
concertats (hospitals, centres escolars), com també a
institucions privades.
Però la falta de regulació quant a la formació i als requisits
que ha de tenir el musicoterapeuta professional, deriva en
problemàtiques, com són, entre altres, l'intrusisme o les males
praxis degudes a mancances en la formació teoricopràctica que
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hauria de ser exigible, amb el risc que això pot suposar per a la
salut de les persones que recorren a aquesta teràpia.
És per això que, seguint les recomanacions de l'European
Music Therapy Confederation (EMTC), resulta necessari i
inajornable regular els requisits de formació, laborals i de
capacitació professional d'aquests terapeutes especialitzats, tant
per garantir que qui rep aquest tipus de teràpia està sent atès
per professionals legalment acreditats, com per protegir el
mateix col·lectiu de professionals musicoterapeutes, perquè
encara que la musicoteràpia està recollida a la classificació
nacional d'ocupacions d'Espanya amb el número 28231062, fa
falta regular-la per assegurar la qualitat del servei, i
impulsar-la.
Així i tot, són cada vegada més freqüents les diverses
accions que el col·lectiu de musicoterapeutes professionals ha
realitzat l'última dècada:
1. Congressos de Musicoteràpia. A Espanya se celebren
congressos nacionals de musicoteràpia des de 2006,
esdeveniments bianuals de caràcter científic. Ja són 6
edicions les celebrades, la darrera a Santiago de
Compostel·la, del 10 al 12 de març de 2017. A més, el
novembre de 2017, a València, va tenir lloc el III Congrés
Iberoamericà d'Investigació en Musicoteràpia,
esdeveniment científic al qual van participar professionals
i investigadors en musicoteràpia d'àmbit internacional.
2. Creació del sindicat AEMP, dependent del Ministeri de
Treball, que des de la seva creació el 2007 treballa pels
drets laborals dels musicoterapeutes professionals, de
manera individual i a través de les diferents associacions
nacionals de musicoteràpia. Algunes de les iniciatives que
ha dut a terme són l'elaboració de documents tècnics sobre
la professió, aprovats per les associacions espanyoles
pertanyents a l'EMTC (AEMTA-EMTC) i ratificats després
per la FEAMT. Entre d'altres, cal destacar els documents:
«Recomendaciones para los postgrados en musicoterapia»,
«Criterios para ser musicoterapeuta en España», «Código
ético de musicoterapeutas profesionales en España». També
cal remarcar el procés d'acreditació de musicoterapeutes
professionals i supervisors en musicoteràpia (REMTA) que
es du a terme a través de la comissió per a l'acreditació
espanyola de musicoterapeutes (CAEMT).
3. Creació el 2014 de la Federació Espanyola
d'Associacions de Musicoteràpia (FEAMT), amb la finalitat
d'aglutinar les associacions nacionals de musicoteràpia i
lluitar pel reconeixement i la regulació de la professió.
Actualment, ja són 12 associacions les que pertanyen a
aquesta federació i representen més de 300
musicoterapeutes professionals. I són diversos els països
que ja han aprovat la regulació total de la professió de la
musicoteràpia, entre ells, més recentment, Àustria i
Argentina.
És d'especial rellevància, a més, remarcar els nombrosos
estudis científics que demostren els efectes benèfics de la
música com a teràpia, a la salut i el benestar: redueix el dolor;
disminueix l'ansietat; alleuja tensions; ajuda a combatre
problemes, inquietuds, pors o bloquejos; millora les funcions
psíquiques, físiques i emocionals dels pacients, entre d'altres els
pediàtrics o els hospitalitzats.
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La seva eficàcia ha estat provada a malalties com lesió
cerebral adquirida, oncologia, depressió, Alzheimer,
disfuncions de membres per accidents cerebrovasculars,
pacients amb assistència respiratòria mecànica, autisme i
trastorns mentals, entre d'altres.
Per tant, com a conseqüència, la utilització d'aquestes vies
té un impacte positiu a la descongestió de l'administració
sanitària.
Però és que, a més, el seu àmbit d'aplicació no es cenyeix a
l'àmbit sanitari, sinó també a l'educació, a l'entrenament
cognitiu, a les habilitats socials, entre d'altres.
Assoliments importants han fet possible el reconeixement
progressiu dels seus resultats, que la seva funció social s'hagi
anat estenent a nivell internacional i sigui una teràpia
reconeguda i regulada com a professió i plenament integrada
als sistemes sociosanitari i educatiu a molts països a nivell
europeu i mundial.
Per tot això, i per a això, és essencial que les teràpies es
duguin a terme per professionals qualificats. I, a més, donar-li
des de les polítiques públiques un impuls decidit, com reclama
la Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia
(FEAMT), i, al nostre àmbit, l'Associació Balear de
Musicoterapeutes (ABAMU).
Aquesta, l'Associació Balear de Musicoterapeutes
(ABAMU) ha nascut amb el propòsit de donar a conèixer la
musicoteràpia a la societat de les Illes Balears. El seu afany és
impulsar la pràctica d'aquesta professió a la nostra comunitat
autònoma. Està integrada per musicoterapeutes titulats que
s’han unit per defensar els mateixos objectius:
• Promoure la pràctica musicoterapèutica.
• Estimular la recerca en l'àmbit de la musicoteràpia.
• Difondre la disciplina de la musicoteràpia a la societat.
• Donar suport als musicoterapeutes de les Balears.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya,
a regular els requisits acadèmics, laborals i de capacitació
professional que ha de reunir el musicoterapeuta per poder
exercir adequadament i amb plenes garanties aquesta professió
a l'àmbit nacional, tenint en compte les consideracions de la
Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia
(FEAMT).
2. El Parlament de les Illes Balears, a més, insta el Govern de
les Illes Balears perquè:
a) En l’àmbit de la seva competència, disposi, supervisi i
controli els requeriments i nivells de qualitat que ha de tenir un
musicoterapeuta per poder exercir la seva feina, prevenint i
evitant l'intrusisme professional.
b) Reconegui els efectes positius de la musicoteràpia als
àmbits sanitaris, educatius i socials, incloent finalitats
preventives, donant-li un impuls decidit per afavorir el seu
desenvolupament i consolidació a l'àmbit de les Illes Balears.
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c) Contribueixi a difondre en què consisteix la
musicoteràpia, així com els seus efectes benèfics, entre els
responsables de la planificació sanitària, educativa o de
benestar social, entre els centres, les institucions o les entitats
dedicades als esmentats àmbits, i entre la població en general.
d) Elabori, en col·laboració amb l'Associació Balear de
Musicoterapeutes (ABAMU) un pla de foment de la
musicoteràpia a les Illes Balears, de caràcter transversal, que
contempli la seva utilitat com a eina social.
e) Subscrigui convenis per al desenvolupament d'activitats
musicoterapèutiques als àmbits clínics, educatius i socials, així
com a la docència i la investigació.
Palma, a 23 de març de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Més enllà d’entrar a analitzar les causes per les quals
aquesta actuació no es va realitzar en el termini establert en el
conveni i les seves corresponents pròrrogues, l’Ajuntament de
Ferreries va aprovar per unanimitat una moció en la qual, entre
d’altres coses, manifesta el seu malestar per aquesta situació de
paràlisi del projecte i construcció del Centre d’Interpretació de
la Reserva de la Biosfera, i es reafirma en la voluntat de seguir
impulsant aquest projecte per al poble de Ferreries i de
Menorca.
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari MÉS per Menorca
proposa la següent resolució:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar compliment al protocol d’intencions signat dia 3 de
desembre de 2015, entre el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i el Govern de les Illes Balears, per
garantir el finançament del Centre d’Interpretació de la Reserva
de la Biosfera de S’Enclusa.
Palma, a 23 de març de 2018
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 11 d'abril de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)
RGE núm. 3113/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a millorar la
seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un
model propi de policia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

A)
RGE núm. 3100/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l'execució del projecte del Centre
d'Interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca a
S'Enclusa, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
El desembre de 2017 es va conèixer una resolució judicial
en la qual s’obligava el Govern de la nostra comunitat
autònoma a tornar a l’Estat la quantitat que en el seu dia va
ingressar en concepte de fons estatutaris per a la construcció
del Centre d’Interpretació de la Reserva de la Biosfera de
S’Enclusa.
Aquesta inversió compta amb un avantprojecte fruit d’un
procés participatiu a l’àmbit de tota l’illa de Menorca.
A finals de 2015, el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat varen signar un protocol d’intencions per permetre el
finançament del projecte de S’Enclusa, encara que no fos via
fons estatutaris.

La protecció ciutadana és una de les principals
competències de l’Estat al nostre territori, les forces i cossos de
seguretat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil actuen amb
la col·laboració de la Policia Local, competent en el
manteniment de la seguretat en les zones públiques de cada un
dels municipis. La Constitució preveu, i el nostre Estatut
d’Autonomia ho contempla, que aquests serveis policials de
seguretat pública es puguin prestar mitjançant la creació de
cossos de seguretat per part de les comunitats autònomes en la
forma que s'estableixi en els respectius estatuts en el marc del
que disposi una llei orgànica.
En aquests darrers temps la percepció de la ciutadania de
les Illes Balears i, més concretament, la de l’illa de Mallorca,
és què en aquesta matèria l’Estat no està fent tot el que caldria,
perquè no facilita els efectius i les infraestructures necessàries
per a la correcta prestació dels serveis de protecció de la
ciutadania. Aquest és un fet palpable i visible per a la població,
sobretot a la part forana, on la majoria dels quarters de la
Guàrdia Civil es troben en un estat de manteniment lamentable
i amb una insuficiència de mitjans i personal alarmants; on, a
més, els successos i fets ocorreguts recentment empitjoren la
percepció de la societat al respecte. Des de l'any 2011 fins al
2017 el nombre d'efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil,
s'ha reduït a Balears en 245 agents.
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La caiguda més significativa ha estat a la Policia Nacional,
que en aquests anys ha passat de tenir 1.645 agents a 1.503,
dels quals 54 són alumnes en pràctiques; mentre que en la
Guàrdia Civil la pèrdua ha estat de 2.040 a 1.937 efectius.
Si a aquesta minva d’efectius hi afegim que la Llei de
sostenibilitat i racionalització de l'administració local, més
coneguda pel nom de llei Montoro, dificulta la correcta dotació
de les plantilles de la Policia Local per mor de l’aplicació d’un
principi d’equilibri financer i pressupostari que, en aquests
darrers temps, està sent molt criticat per part de tots els
municipis i per les nostres pròpies institucions insulars.
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C)
RGE núm. 3183/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la revisió de les funcions i els serveis
que en matèria d'artesania poden ser objecte de traspàs al
consell insular de Menorca, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

El Pi en el programa electoral de 2015 proposàvem avançar
cap a la constitució d’un model propi de policia a les Illes
Balears a partir de dos eixos que es poden complementar,
cercant l’eficiència i evitant duplicitats:
- D’una banda, mitjançant un acord amb l’Estat, que
s’habilités a la comunitat autònoma perquè assumeixi el
comandament ordinari de la policia estatal. Aquesta
proposta podria comportar un procés d’arrelament i
d’adaptació a la realitat de les Illes Balears de les plantilles
que optessin per vincular-se en aquest cos cedit, el qual
s’hauria d’identificar amb una denominació pròpia.
- De l’altra, mitjançant la cooperació entre les policies
locals dels municipis per tal de dur a terme actuacions
conjuntes i sistematitzades establint una direcció
compartida i coordinada per la Conselleria competent en
matèria d’Interior.

El mes de gener el Grup MÉS per Menorca va trametre al
Govern de les Illes Balears una pregunta parlamentaria escrita
per conèixer la seva posició i la seva voluntat en relació amb
l’execució de l´Estudi sobre la compleció de les funcions i els
serveis que, en matèria d´artesania poden ser objecte de traspàs
als Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera,
elaborat durant el darrer govern de progrés del 2007-2011.

Per tot l’exposat, El Pi-Proposta per les Illes Balears
presenta la següent

"En síntesi, en aquest document s’advocava per iniciar el
corresponent procediment estatutari d’ampliació de les funcions
i els serveis que en la matèria esmentada, i al seu moment,
varen ser atribuïts als consells insulars de Menorca i d’Eivissa
i Formentera mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d’abril.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta l’Administració
de l’Estat a una millora immediata en inversions per fer front
a la situació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat pel
que fa a la dotació d’efectius i de mitjans i al manteniment de
les seves infraestructures, que a dia d’avui són completament
insuficients per poder atendre les necessitats de protecció de la
ciutadania que tenen les Illes Balears.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta l’Administració
de l’Estat a modificar la Llei de sostenibilitat i racionalització
de l'administració local, que dificulta la dotació i l'estabilització
de les plantilles de Policia Local per tal d’adequar-les a les
necessitats reals dels nostres municipis.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta l’Administració
de l’Estat i el Govern de les Illes perquè avancin cap a un
model policial propi de les Illes Balears que, mitjançant el
correcte finançament i una millor coordinació entre els
diferents cossos de policies, permeti dotar-los adequadament
perquè puguin realitzar millor la seva feina, dignificant les
condicions en què desenvolupen el seu treball.
Palma, a 27 de març de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

En resposta a l’esmentada pregunta escrita, la Conselleria
de Presidència exposa que l’esmentat document “es refereix a
un estudi sobre la compleció de les funcions i els serveis que,
en matèria d’artesania, poden ser objecte de traspàs als consells
insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, que va ser
elaborat en el transcurs de la legislatura 2007-2011 per l’extinta
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, per mitjà de la
llavors Direcció General de Comerç.”

Aquesta pretensió s’emparava en el tenor literal de l’article
70.14 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la
redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i tenia
com a antecedent també l’aprovació del Decret 80/2010, de 18
de juny, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquesta institució insular en matèria d’artesania i de foment
de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les
empreses artesanes.
Així, el Consell de Govern, en la sessió del dia 4 de març de
2011, va aprovar una iniciativa d’ampliació de les funcions i els
serveis inherents a les competències que al seu moment foren
traspassades al Consell Insular de Menorca i a l’extint Consell
Insular d’Eivissa i Formentera en matèria d’artesania per la Llei
8/1999, de 12 d’abril, la titularitat i l’exercici de les quals
assumeixen avui, en els seus àmbits territorials respectius, el
Consell Insular de Menorca i el Consell Insular d’Eivissa, i
també, des del moment de l’entrada en vigor de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, el Consell Insular de
Formentera. Així mateix, el Consell de Govern va acordar que
la iniciativa esmentada es presentàs davant la Comissió Mixta
Govern-Consells Insulars, de conformitat amb el que estableix
l’apartat 1 de l’article 38 del Reglament de funcionament
d’aquest òrgan estatutari, perquè en continuàs les actuacions.
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Tanmateix, la finalització poc temps després de la VII
legislatura va fer inviable que la iniciativa en qüestió pogués
prosperar.
D’altra banda, no tenim constància que en la VIII
legislatura es fes cap passa per reiniciar el procediment
d’ampliació de funcions i serveis de què es tracta.”
A partir de l’exposat per part de la Conselleria de
Presidència, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria resol:
“Dit això, si qualsevol institució afectada considera que és
procedent reobrir, avui, les converses per concretar millor
l’abast de les funcions i els serveis inherents a les competències
pròpies dels consells insulars en matèria d’artesania, la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, conjuntament amb
la de Presidència, facilitarà les vies d’interlocució oportunes
perquè es pugui suscitar el debat i, si escau, instrumentar les
solucions que pertoquin.”
Per tot l’exposat, es proposa la següent proposta de
resolució:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reactivar la iniciativa (aprovada pel Consell de
Govern, en la sessió de dia 4 de març de 2011) d’ampliació de
les funcions i els serveis inherents a les competències que en el
seu moment foren traspassades al Consell Insular de Menorca
i a l’extint Consell Insular d’Eivissa i Formentera en matèria
d’artesania per la Llei 8/1999, de 12 d’abril; i a presentar-la
davant la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, de
conformitat amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 38 del
Reglament de funcionament d’aquest òrgan estatutari, perquè
en continuï les actuacions corresponents.
Palma, a 23 de març de 2018
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

D)
RGE núm. 3184/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a estudi per a la
creació d'un col·legi professional de docents de col·legiació
voluntària, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Els mestres i professors exerceixen una funció essencial per
a la nostra societat. La formació dels nostres nins i nines, dels
nostres adolescents, és una missió fonamental si volem
construir un poble millor, més preparat, més culte, més crític.
Així, resulta pertinent impulsar totes les iniciatives que ajudin
a prestigiar i a ampliar la participació dels docents en el disseny
i la gestió del sistema educatiu. La professió docent és cabdal
i hem d'aconseguir el seu reconeixement a tots els nivells.
La Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears, estableix el règim jurídic
d'aquestes corporacions de dret públic. Els col·legis

professionals tenen com a missió ordenar i vigilar l'exercici de
la professió respectiva. En el cas dels professionals de la
docència, la col·laboració en l'elaboració de currículums, en la
capacitació dels futurs titulars, en la formació permanent, en
l'avaluació del professorat, en vetllar pel prestigi professional,
en salvaguardar la independència i la integritat de la professió,
en ajudar les administracions públiques mitjançant estudis,
informes, estadístiques, en participar en els òrgans assessors o
consultius, són possibles funcions que poden justificar la
creació d'un col·legi professional de docents.
D'acord amb l'article 16 de la Llei 10/1998, de col·legis
professionals, per exercir la professió la col·legiació només és
obligatòria quan així ho disposi una llei estatal. Atès que, en el
cas que ens ocupa, no existeix aquesta norma legal estatal, és
evident que en tot cas la col·legiació seria voluntària.
Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar i, si n'és el cas, presentar un projecte de llei
sobre la creació d'un col·legi professional de docents de
col·legiació no obligatòria.
Palma, a 28 de març de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí
El portaveu
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 3251/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a amenaça de recurs d'inconstitucionalitat a la Llei
1/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
CAIB per a l'any 2018, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents i
100 i 101 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada, pel procediment d'urgència,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa l'amenaça del
Govern de l'Estat a recórrer la Llei 13/2017, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2018,
cal que es debati abans que es presenti recurs
d’inconstitucionalitat.
Recentment hem tingut coneixement que el Govern de
l’Estat, mitjançant la delegada de Govern i exdiputada, Maria
Salom, ha posat en dubte la constitucionalitat de tres apartats
de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals
de la CAIB per a 2018.
El primer es refereix als apartats 1 i 3 de l’article 23, que fa
referència a la carrera professional per als funcionaris i el
personal estatutari al servei de l’administració autonòmica.
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El segon és la disposició final tercera, que modifica la Llei
2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre les estades turístiques
a les Illes Balears i de mesures d’impuls a l’impost del turisme
sostenible, i que ve a modificar la quota tributària,
augmentant-la en relació amb els creuers.
El tercer i darrer és la disposició final divuitena, que amplia
la cobertura sanitària en l’àmbit subjectiu de les prestacions del
Sistema Nacional de Salut a supòsits no prevists per la
legislació bàsica estatal.
Ara bé, els tres punts tenen un punt comú que fa que sigui
molt estrany que ara ens arribi aquest avís, i és el fet que tots
tres s’havien regulat anteriorment en altres lleis, de pressuposts
o no, i el Govern de l’Estat o la delegada del Govern no havien
dit res, per tant, acceptaven la legalitat de les mesures.
En efecte, la carrera professional dels funcionaris i del
personal estatutari ja es va regular a la Llei de pressuposts de
2016, els creuers com a establiment ja apareixien a la llei
original, ja esmentada, i la sanitat universal és una de les
primeres mesures que es va prendre per part d’aquest govern.
No deixa de ser cridaner el fet que posin en dubte la carrera
professional que, recordem-ho, va ser el mateix Partit Popular
el que, molt poc abans de les eleccions autonòmiques de 2015,
la va acordar amb el personal. Fins i tot l’actual delegada de
govern va votar a favor d’una PNL sobre la matèria l’any 2015,
quan era diputada. Ara resulta que la volen recórrer, fins i tot
hi votaren en contra als pressuposts per a 2017.
Especialment greu és el punt de la sanitat universal atès que
des de l’any 2012 el Govern de l’Estat ve justificant la mesura
de no ampliar la sanitat universal per motius econòmics, cosa
que ja des d’aleshores des del PSIB-PSOE venim negant, atès
que es tracta d’una retallada ideològica, no econòmica. Ara es
demostra. L’any que la CAIB tanca els seus comptes amb
superàvit, i no abans, és quan rebem l’amenaça del recurs, per
tant, se certifica que la retallada no fou econòmica, perquè si
no, ara ja no caldria fer-ho.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
l’acord signat entre el Govern de les Illes Balears i els sindicats
l’any 2015 en relació amb el desenvolupament de la carrera
professional; que el sistema de salut universal no discrimini cap
ciutadà/na de les Illes Balears; i a la modificació de l’Impost de
turisme sostenible que es va portar a terme en el marc dels
pressuposts de la CAIB per a 2018.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a respectar els termes en què s’han acordat les polítiques que du
a terme el Govern de la CAIB en relació amb la carrera
professional, l’Impost de turisme sostenible i l’anomenada
sanitat universal i a no proposar-ne cap modificació ni cap
recurs.
Palma, 5 d'abril de 2018
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas
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F)
RGE núm. 3252/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels
pressuposts generals de l'Estat per a 2018, relativa a les
regles especials per al destí del superàvit pressupostari de
les comunitats autònomes, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents i
100 i 101 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada, pel procediment d'urgència,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Motivació del procediment d'urgència: Donat que es troba en
tramitació la llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any
2018 és necessari el debat i l'aprovació, si n'és el cas, abans que
sigui aprovada la disposició addicional 106, relativa a les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari de les
comunitats autònomes.
Els pressuposts generals de l’Estat (PGE, d’ara endavant)
per a 2018 preveuen, a la disposició addicional 106, un conjunt
de condicions per tal que les comunitats autònomes que han
generat superàvit el puguin invertir.
Aparentment, i donat que la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha tancat l’exercici pressupostari de 2017 amb
superàvit, aquesta mesura pot semblar positiva perquè
permetria revertir els recursos generats com a superàvit a la
realització de diferents inversions en benefici de la ciutadania.
Ara bé, davant d’aquesta expectativa, sembla que el Govern
de l’Estat vol dificultar la possibilitat que les comunitats
autònomes puguin reinvertir els superàvits que han generat,
donat que les condicions que estableix la disposició addicional
106 dels PGE per a 2018 compliquen la seva utilització i
limiten l’ús que se’n pugui fer.
A més, també limita molt el nombre d’inversions a les quals
es pot destinar el superàvit generat, exclou les plurianualitats i
disposa un seguit de controls que transcendeixen les
competències de l’Estat en relació amb les de les comunitats
autònomes.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a permetre la utilització del superàvit generat per les comunitats
autònomes i a ampliar el ventall de possibilitats per realitzar les
inversions, de manera que aquest superàvit es pugui reinvertir
per continuar realitzant polítiques de redistribució de la riquesa
i millorar les condicions de vida de la ciutadania.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a simplificar la condicionalitat prevista i a no extralimitar el seu
marc competencial en detriment del que gaudeixen les
comunitats autònomes.
Palma, 5 d'abril de 2018
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El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

G)
RGE núm. 3432/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a aplicació de la metodologia BIM en obra pública,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents i
100 i 101 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
La metodologia Building Information Modelling (BIM) o
Modelatge d'Informació per a l'Edificació es tracta d'una
metodologia nova per millorar el desenvolupament dels
projectes d'edificació. La metodologia BIM consisteix en una
plataforma de programari on els diferents agents implicats en
el procés constructiu (arquitectes, arquitectes tècnics,
enginyers…) treballen introduint les dades en la mateixa eina,
integrant i compartint informació de disseny, construcció i
gestió en temps real.
En aquesta plataforma o eina digital s'integren les 2 i 3
dimensions interconnectades entre si, millorant la visió del
projecte global, evitant possibles errors i generant de forma
automàtica tota la documentació del projecte: pressupostos,
planificació d'estructures, etc.
Aquest modelatge de la informació permet la comprovació
d'interferències abans de començar a construir. D'aquesta
forma, es pot comprovar si hi ha algun problema d'integració
entre els diferents elements, fins i tot entre els diferents tipus de
materials d'una forma segura i ràpida. A més aquesta eina
digital permet intercanviar informació per a la presa de
decisions al llarg de la seva construcció, explotació i cicle de
vida. La metodologia BIM pot reduir fins en un 20% els costos
de construcció i és realment notable en el cas de rehabilitació
d'edificis.
D'altra banda, podem saber l'impacte energètic de cadascun
dels materials que componen l'obra i modificar-los en cas de
ser necessari, tornant-se a recalcular el pressupost de
l'edificació. D'aquesta manera, es podran crear edificis
intel·ligents cada vegada més integrats amb l'entorn, sostenibles
i eficients. Així doncs la metodologia BIM aconsegueix un
estalvi de temps i costos i al seu torn atorga una absoluta
transparència en els costos d'execució de l'obra pública.
El Parlament Europeu va aprovar la Directiva 2014/24/EU
per la qual instava els 28 països membres de la Unió a
implementar la metodologia Building Information Modelling
(BIM) o Modelatge d'Informació per a l'Edificació, en tots
aquells projectes constructius de finançament públic. A partir
de l'aprovació d'aquesta directiva, l'agost de 2015 el Ministeri
de Foment del Govern d'Espanya crea la “Comissió BIM”, la
qual estableix un full de ruta que convertirà l'ús de BIM en
obligatori per a tota licitació pública en dues fases: 17 de
desembre de 2018 en el cas de licitacions públiques
d'edificació, que s'amplia fins el 26 de juliol de 2019 per a
licitacions públiques d'infraestructures.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (amb data de publicació en el BOE de 9 de novembre de
2017) trasllada a l'ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. L'apartat 6 de la
disposició addicional quinzena d'aquesta llei disposa que: “Per
a contractes públics d'obres, de concessions d'obres, de serveis
i concursos de projectes, i en contractes mixtos que combinin
elements, els òrgans de contractació podran exigir l'ús d'eines
electròniques específiques, tals com eines de modelatge digital
de la informació de la construcció (BIM) o eines similars (...).”
Des del punt de vista de l'administració pública, el calendari
actual d'actuacions, per part de Ministeri de Foment, és:
- A partir de desembre de 2018: Els equipaments i les
infraestructures públiques de pressupost superior a 2
milions d'euros hauran de produir-se en base BIM en les
fases de disseny i construcció. S'ha de circumscriure aquest
objectiu en projectes d'obra nova.
- A partir de 2020: Tots els equipaments i les
infraestructures públiques hauran de produir-se en base
BIM en totes les seves fases: disseny, construcció i
manteniment. S'ha de circumscriure aquest objectiu a tots
els projectes d'obra nova i rehabilitació.
La futura obligatorietat de l'ús d'aquesta metodologia en
construcció d'obra pública fa necessari i prioritari la
implantació d'un procés de formació per al personal de
l'Administració Pública dirigida tant a arquitectes, arquitectes
tècnics/aparelladors i enginyers, tal com ja han realitzat altres
comunitats autònomes com Catalunya, País basc, Navarra o
Madrid.
Per tot l'anterior, Ciutadans - Partit de la Ciutadania proposa
la següent
Proposició no de llei
El Parlament dels Illes Balears insta el Govern balear a la
implantació d'un procés de formació en la metodologia
Building Information Modelling (BIM) o Modelatge
d'Informació per a l'Edificació per al personal de
l'Administració Pública, dirigida a arquitectes, arquitectes
tècnics/aparelladors i enginyers de tal manera que pugui
donar-se compliment al calendari acordat pels estats membres
de la Unió Europea.
Palma, 3 d'abril de 2018
La diputada
Olga Ballester i Nebot
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

H)
RGE núm. 3497/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Dia Mundial de la Salut, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents i
100 i 101 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada, davant la Comissió de Salut.
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Aquest any amb motiu del Dia Mundial de la Salut,
l'Organització Mundial de la Salut es planteja com a objectiu
la cobertura sanitària universal per a totes les persones, en
qualsevol lloc, sota el lema “La salut per a tots”.
A aquest efecte, l'OMS recorda als líders mundials que
respectin els compromisos que van contreure quan van acordar
els Objectius de Desenvolupament Sostenible el 2015, i els
insta que es comprometin a adoptar mesures concretes per
promoure la salut de totes les persones.
Això significa garantir que totes les persones, en qualsevol
lloc, puguin tenir accés a serveis de salut essencials i de qualitat
sense haver de passar dificultats econòmiques.
El Grup Parlamentari Socialista comparteix plenament els
Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i l'objectiu
plantejat de protecció universal de la salut que aconsegueix a
tots els països i, per tant, afecta tant les polítiques sanitàries que
han de desenvolupar-se en la nostra comunitat autònoma, com
Espanya, com qualsevol país del món.
La protecció de salut, com a dret social, s'inclou en el nou
concepte dels Drets Humans de la Declaració de Nacions
Unides i és inherent a la dignitat humana. Per tant, ha de
protegir totes les persones. És conegut que als països on aquest
dret és efectiu amb caràcter universal, les societats es
beneficien d'una major cohesió i aconsegueixen una millor salut
col·lectiva, promovent a més majors nivells de salut individual
i fomentant la dignitat humana. Així, els sistemes sanitaris
universals són més eficients econòmicament i generen més salut
i equitat que aquells que no tenen establert aquest dret de
manera universal. En definitiva, suposa una eficaç inversió
social per als estats.
La protecció de la salut, l'accés a cures essencials i de
qualitat i el desenvolupament de la salut comunitària no
solament millora la salut de les persones i la seva esperança de
vida, sinó que també protegeix els països de les epidèmies;
redueix la pobresa i el risc de patir fam; crea ocupacions;
impulsa el creixement i la prosperitat econòmica, alhora que
constitueix una base important per promoure la igualtat de
gènere.
A Espanya, amb la Llei general de sanitat de 1986 s'inicia
la construcció del Sistema Nacional de Salut amb una cobertura
universal del dret a l'atenció sanitària i a la protecció de la
salut, consolidat en la Llei de salut pública de 2011. Això va
contribuir de manera decisiva a disposar d'un dels millors
sistemes sanitaris del món desenvolupat amb bons indicadors
de salut i nivells més que acceptables d'equitat. Amb uns
serveis sanitaris molt ben valorats per les persones usuàries i un
actiu fonamental per al benestar, segons el parer de la
ciutadania, s'ha configurat com un dels millors actius del nostre
país.
Es fa necessari recordar que el nostre Estatut d’Autonomia,
de 2007, ja diu al seu article 25.1: “Es garanteix el dret a la
prevenció i la promoció de la salut mitjançant un sistema
sanitari públic de caràcter universal”.
De la mateixa manera a la Llei 5/2003, de salut de les Illes
Balears, l'article 4 bis fixa el reconeixement a les persones
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residents en les Illes Balears del dret d'accés a l'assistència
sanitària gratuïta del sistema sanitari de les Illes Balears.
Però des de l’any 2012 amb el Reial decret llei 16/2012, el
Govern de Rajoy va canviar la naturalesa d'aquest sistema, va
modificar el dret a l'accés de tal forma que des de llavors
només es té dret a l'assistència sanitària quan les persones
ostenten la condició d'assegurats, suprimint així el dret d'accés
universal per condició de ciutadania. Un canvi absolutament
ideològic, sense cap base econòmica. D'aquesta forma, es van
excloure d'aquest dret centenars de milers de persones.
Els Serveis de Salut de les comunitats autònomes són els
responsables de la gestió de l'assistència sanitària, per tant on
es concentren els impactes dels canvis de model i les retallades,
introduïts per aquest RDL.
L'exclusió d'una part de la població del dret a l'atenció
sanitària i a la protecció de la salut suposa un atemptat al dret
protegit en la nostra Constitució, perjudica els que són exclosos
i a més és una mesura que genera costos innecessaris al conjunt
del sistema i a la societat en general.
Per recuperar el dret universal, la qualitat dels serveis i
afrontar els desafiaments futurs del Sistema Nacional de Salut,
és imprescindible la derogació del RDL esmentat.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
A. Dirigir-se al Govern d’Espanya perquè dugui a terme les
mesures necessàries per a la recuperació de la cobertura
universal del dret a l'atenció sanitària, mitjançant:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la derogació del RDL 16/2012, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la retirada de tots els recursos davant el
Tribunal Constitucional i altres instàncies contra les
decisions de les comunitats autònomes que han introduït
normes per assegurar l'assistència sanitària a les persones
excloses del dret.
B. Dirigir-se al Govern d’Espanya perquè dugui a terme les
mesures necessàries per garantir la suficiència financera dels
Serveis de Salut assegurant-ne la qualitat homogènia i l'equitat
en tot el territori, mitjançant:
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la convocatòria d'una sessió monogràfica en el
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de la Salut per
abordar les necessitats de finançament sanitari.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar el Sistema de Finançament Autonòmic,
perquè proporcioni els recursos suficients per revertir les
retallades, assegurar la qualitat, l'equitat i les respostes als
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reptes de futur del Sistema Nacional de Salut, mitjançant la
convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera.
Palma, 9 d'abril de 2018
El diputat
Vicenç Thomàs i Mulet
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 11899/16 a 11903/16,
presentades pel diputat Vicent serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a venda de pa i brioixeria
(1 a 4) i normativa aplicable als establiments que venen pa
i pastissos.
La Llei de comerç regula l’activitat general de la venda,
però no el tipus de productes concrets que es venen, que ja són
objecte d’una regulació específica: normativa municipal
(instal·lació d’activitat), sectorial o en matèria de defensa de
consumidors i usuaris, i de protecció de la salut pública i la
seguretat alimentària.
Des de la Direcció General de Consum, convé recordar la
lliure competència de mercat.
Segons la Direcció General de Salut Pública, des que és
aplicable el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament
Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relativa a la
higiene dels productes alimentaris, no existeix cap limitació pel
que fa a la venda dels diferents tipus de productes alimentaris
per temes de seguretat alimentària, sempre que es respecti la
legislació alimentària general en aquesta matèria.
La Llei de comerç regula l’activitat general de la venda,
però no el tipus de productes concrets que es venen, que ja són
objecte d’una regulació específica: normativa municipal
(instal·lació d’activitat), sectorial o en matèria de defensa de
consumidors i usuaris, i de protecció de la salut pública i la
seguretat alimentària.
Segons la Direcció General de Salut Pública, des que és
aplicable el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament
Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relativa a la
higiene dels productes alimentaris.
D’acord amb el Reglament (CE) 882/2004 que regula els
controls oficials per garantir el compliment de la legislació
alimentària, la Conselleria de Salut inclou el seguiment de les
bones pràctiques d’higiene per part dels manipuladors
d’aliments, a qualsevol establiment de manipulació, venda o
servei d’aliments. En cas d’observança de males pràctiques se’n
sol·licita l’esmena, i la incoació del corresponent expedient
sancionador, si pertoca.
Els sistemes d’informació de l’activitat de control no
discrimina l’incompliment en un tipus d’establiments en relació
als altres, però en qualsevol cas, se’n fa un seguiment de les

bones pràctiques d’higiene, i si aquest no és conforme, es
proposa l’esmena i/o la incoació d’expedient. Res ens permet
pensar que la manipulació d’aliments als forns, pastisseries i
establiments que venen pa i brioixeria siguin millor ni pitjor
que en altres establiments.
La normativa laboral exigida serà l’Estatut dels
Treballadors i el Govern Col·lectiu Sectorial d’aplicació.
El sector comerç d’aquesta Comunitat Autònoma es regula,
essencialment, per la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç
de les Illes Balears. Aquesta llei té per objecte l’ordenació de
l’activitat comercial en sentit estricte, deixant per a altres
àmbits normatius qüestions que tenen una regulació específica.
Així, la Llei de comerç regula l’activitat general de la venda,
però no el tipus de productes concrets que es venen, que ja són
objecte d’una regulació específica: normativa municipal
(instal·lació d’activitat), sectorial o en matèria de defensa de
consumidors i usuaris, i de protecció de la salut pública i la
seguretat alimentària.
Segons la Conselleria de Salut, l’entrada en vigor del nou
paquet normatiu i la derogació dels aspectes de seguretat
alimentària de la RTS per a la fabricació, circulació i comerç
del pla i pans especials (RD 1137/1984) l’any 2013, han
dibuixat un nou marc d’actuació pel que fa al control dels
aliments.
La producció, transformació, distribució, oferta i venda o
serveis d’aliments és un dels sectors més dinàmics de la nostra
societat. En el cas del comerç minorista podem observar que els
establiments alimentaris que abans tenien l’activitat sectorial
molt ben definida, estan perdent aquesta definició. Això, des
del punt de vista de seguretat alimentària/salut pública no té
cap implicació/inconvenient perquè la normativa ha deixat de
ser sectorial per passar a abraçar el conjunt dels aspectes que
afecten la gestió dels riscos per la salut vehiculats pels
aliments. Els operadors econòmics han de produir i oferir
aliments segurs i l’autoritat sanitària ha de controlar que així
sigui, independentment de la classificació sectorial de
l’establiment.
Quants als establiments que puguin vendre pa i brioixeria
sens ser forns i pastisseries, informar que formen part de les
campanyes de control que de forma regular realitza el servei
d’inspecció de la Direcció General de Consum per comprovar
el compliment de la normativa de consum de caràcter general
aplicable, com és la informació sobre els productes, preus i
mesures, documentació a lliurar al consumidor i la disposició
de fulls de reclamacions.
Dins de les campanyes de control, l’objectiu principal és
l’aplicació de mesures correctores per tal d’esmenar les
deficiències constatades que es duen a terme amb la
informació, advertiments i, si n’és el cas, amb els expedients
sancionadors per les conductes infractores, segons la normativa
de consum (Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les
persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.
Des de la Direcció General de Comerç, la Llei 11/2014, de
15 d’octubre de comerç de les Illes Balears. Aquesta llei té per
objecte l’ordenació de l’activitat comercial en sentit estricte,
deixant per a altres àmbits normatius qüestions que tenen una
regulació específica. Així, la Llei de comerç, regula l’activitat
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general de la venda, però no el tipus de productes concrets que
es venen, que ja són objecte d’una regulació específica:
normativa municipal (instal·lació d’activitat), sectorial o en
matèria de defensa de consumidors i usuaris i de protecció de
la salut pública i la seguretat alimentària.
Dins la competència de la Direcció General de Consum, la
normativa aplicable a tots els establiments és la Llei 7/2014, de
23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears.
Respecte de la Direcció General de Salut Pública, la
normativa aplicable és la següent:
• Reglament (CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i
del Consell de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen
els principis i els requisits generals de la legislació
alimentària, és crea l’Autoritat Europea de Seguretat
Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat
alimentària.
• Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i
del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels
productes alimentaris.
• Reial decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s’aprova la
Reglamentació Tècnica i Sanitària per a la fabricació,
circulació i comerç del pa i pans especials.
• Reial decret 496/2010, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la
norma de qualitat per als productes de confiteria,
pastisseria, brioixeria i rebosteria.
• Reial decret 126/2015, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la
norma general relativa a la informació alimentària dels
aliments que es presenten sense envasar per a la venda al
consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els
llocs de venda a petició del comprador, i dels envasats pels
titulars del comerç al por menor.
• Reial decret 99/2012, de 7 de desembre, pel qual es crea el
Registre d’Empreses, Establiments i Productes del Sector
Alimentari de les Illes Balears, subjectes a control oficial.
En relació als treballadors, la normativa aplicable és el
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 14963/16 i 14969/16,
presentades per la diputada Margaret Mercadal i Camps,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a suport a les
petites i mitjanes empreses i a l'artesania i mesures de
foment dels nostres artesans.
En resposta a la pregunta de suport a les petites i mitjanes
empreses, s’adjunta document annex.
La proposició no de llei (PNL) RGE núm. 7774/15 instà el
Govern Balear, els consells insulars i els ajuntaments a
coordinar la seva política en relació amb l’artesania per tal de
donar-li suport i ajudar a la seva dinamització i promoció i
concretava aquesta proposició en els següents punts:
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a) Que els artesans siguin situats en una zona conjunta,
singularitzada i degudament identificada a les diferents fires i
mercats en els qual participen.
b) Que els mercats exclusius de producte artesà s’ubiquin
en espais emblemàtics dels pobles o ciutats.
c) Que a la ciutat de Palma s’habiliti a un edifici o espai
públic una gran zona per a l’exposició i venda permanent del
producte artesà balear.
d) Que s’editin, per part de les administracions, distintius
identificatius dels artesans de les Illes Balears. També s’hauria
d’editar material divulgatiu de la nostra artesania.
e) Que en les fires, mercats i espais dedicats a l’artesania
sempre tenguin preferència els artesans en possessió de les
cartes i qualificacions expedides per les autoritats de les Illes
Balears competents en artesania.
f) Que el Govern modifiqui de forma urgent el Decret
41/2014, de 5 de setembre, per tal de donar-li globalment el
caràcter supletori a la reglamentació que cada consell insular
hagi adoptat en desenvolupament de les seves competències.
En relació a aquesta proposició no de llei, ja es va emetre
un anterior informe per part de la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria, a través de la Direcció General de Comerç
i Empresa, el passat mes de juliol, que ara ampliem i
actualitzem.
En referència als punts a) b) i c) de la Proposició, la
Conselleria ja va manifestar la seva conformitat i en les
reunions que es tenen amb els ajuntaments, a través del
programa de dinamització comercial i-Comerç, es traslladen
aquestes indicacions per potenciar el caràcter singular dels seus
mercats i fires i destacar els productes autòctons i artesanals.
També cal indicar que a la web de la Conselleria d’actualitza
i es dona difusió al calendari de fires i mercats de les Illes
Balears. I per part de l’IDI es fomenta i promociona, entre
d’altres, el sector artesanal autòcton (per exemple la recent
campanya “Pa d’Aquí” amb l’Associació de forners i pastissers
de les Illes Balears).
Respecte del punt d) de la proposició, la Conselleria ja va
puntualitzar que els distintius identificatius dels artesans de les
Illes Balears ja existeixen i estan regulats pel Decret 41/2014,
de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis bàsics per
obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document
de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic
(BOIB núm. 121, de 6 de setembre de 2014).
En relació amb el punt e) de la proposició, la Conselleria ja
va exposar el seu criteri que considera que la titularitat d’una
acreditació artesanal oficial constitueix un mèrit a l’hora
d’obtenir el dret de participar en una fira artesanal, però que, de
conformitat amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis del mercat interior, no es pot fixar com a requisit, ja que
això constituiria una limitació a l’accés de la prestació de
serveis, que regula l’esmentada normativa. Correspon al
respectiu ajuntament, organitzador de la fira artesanal, establir
un sistema de puntuació d’aquests mèrits.
Respecte del punt f) es conclou que el Govern de les Illes
Balears garanteix plenament, amb aquest Decret, l’exercici de
la potestat reglamentària per part els consells insulars des del
moment que cada consell insular pot desplaçar mitjançant la
seva pròpia normativa reglamentària el procediment per atorgar
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les acreditacions esmentades i la seva validesa, que són els que
tenen atribuïda aquesta potestat.
Així mateix, finalment, cal destacar que durant el mes de
febrer de 2017 la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a
través de la Direcció General de Comerç i Empresa, es va
reunir amb representants dels consells insulars per tractar
diversos assumptes en relació amb l’artesania. S’hi van debatre
qüestions i situacions que afecten l’activitat i es van posar en
comú els treballs que els consells insulars estan desenvolupant,
tant per a la promoció i la dinamització de l’artesania, com per
posar al dia aspectes diversos de la regulació de l’activitat
–com, per exemple, la revisió del Repertori d’oficis artesans-,
des de l’estudi rigorós i la consulta als experts en la matèria.
També s’hi va constatar la coincidència entre el Govern i els
consells insulars de la conveniència de continuar donant suport
a aquesta important àrea de l’economia i la cultura d’aquesta
comunitat autònoma i d’atendre i analitzar les necessitats que
s’hi van detectant, per trobar les millors solucions de cara a
procurar la regulació actualitzada que ajudi al desenvolupament
òptim de l’artesania de les Illes.
Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 3291/17, presentada pel
diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajuts als agents econòmics i socials en els
pressuposts de 2017.
Els criteris de distribució dels ajuts als agents econòmics i
socials prevists en els pressuposts de 2017 seran els establerts
en la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la
participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Així, la Llei esmentada reconeix el dret de les
organitzacions sindicals i empresarials més representatives a
percebre una subvenció per la seva participació institucional i
a l’establiment de la partida corresponent en la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. A més la Llei 2/2011 esmentada, preveu l’establiment
de subvencions amb la corresponent assignació pressupostària
destinades al foment del fet sindical i al manteniment de les
estructures organitzatives de les associacions empresarials més
representatives de les Illes Balears.
Les disposicions addicionals tercera, quarta i cinquena de
la mateixa Llei 2/2011 estableixen les regles de distribució
següents:
• Foment del fet sindical (disposició addicional tercera): de
manera proporcional segons la seva representativitat,
sempre que els beneficiaris siguin organitzacions sindicals
i sindicats que acreditin una representació superior a l’1%
del total de representants obtinguts en les eleccions a òrgans
de representació unitària de treballadores i treballadors en
les empreses i en els corresponents òrgans de representació
de les administracions públiques, en dues illes com a
mínim.

•

•

Manteniment de les estructures organitzatives de les
associacions més representatives de les Illes Balears
(disposició addicional quarta), en base a criteris
proporcionals de la representativitat exercida en la Mesa
Social Tripartida de les Illes Balears.
Foment de la participació institucional (disposició
addicional cinquena) es distribueix en dues meitats
destinades, respectivament, a la representació empresarial
i a la sindical i les quanties resultants s’han de repartir en
proporció al nombre de components assignats a cada una de
les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives en la Mesa Social Tripartida de les Illes
Balears.
Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
D)
A les Preguntes RGE núm. 5795/17, 5797/17 i 13256/17,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a trasllat de l'oficina
del SOIB de Vila, a local per a oficina del SOIB a Eivissa i
a oficina del SOIB de Vila (1).
En data 15/12/16 es va convocar un concurs obert per a
l’arrendament d’un immoble a la Vila d’Eivissa, el qual es va
declarar desert. És per això que s’ha iniciat el procediment per
a una possible adjudicació directa del contracte.
Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 5796/17 i 13257/17,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a oficina del SOIB de
Vila (2) i obres a l'edifici del SOIB de Vila.
Des del principi de legislatura, el SOIB ha introduït
millores en les instal·lacions. Enguany s’han fet les tasques
d’electricitat i de xarxa de dades.
A més, el mes de setembre es va aprovar la resolució de la
sol·licitud per la comunitat autònoma de les Illes Balears a la
convocatòria de concessió de subvencions públiques destinades
a finançar la renovació d’instal·lacions en oficines d’ocupació
amb personal del SEPE. D’aquesta manera, el SOIB disposarà
de 733.000€ de subvenció per adequar les instal·lacions.
Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 6171/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
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per Menorca, relativa a continuació i execució de l'estudi
sobre la compleció de les funcions i els serveis que, en
matèria d'artesania, poden ser objecte de traspàs als
consells.
L’Acord del Consell de Govern de dia 4 de març de 2011
pel qual s’aprovà la iniciativa d’ampliació de les funcions i els
serveis inherents a les competències en matèria d’artesania que
al seu moment foren traspassades al Consell Insular de
Menorca i a l’extint Consell Insular d’Eivissa i Formentera en
matèria d’artesania, estableix que s’ha de presentar davant la
Comissió Mixta Govern-Consells Insulars.
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D’altra banda, no tenim constància que en la VIII
legislatura es fes cap pas per reiniciar el procediment
d’ampliació de funcions i serveis de què es tracta.
Dit això, si qualsevol institució afectada considera que és
procedent reobrir, avui, les converses per concretar millor
l’abast de les funcions i els serveis inherents a les competències
pròpies del consells insulars en matèria d’artesania, la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, conjuntament amb
la de Presidència, facilitarà les vies d’interlocució oportunes
perquè es pugui suscitar el debat i, si escau, instrumentar les
solucions que pertoquin.

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria no té
competències en la tramitació del procediment d’ampliació de
funcions i serveis en la matèria esmentada.

Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Atesa aquesta consideració prèvia, la Conselleria de
Presidència en ha traslladat les consideracions següents:

Ordre de Publicació
G)

Sens dubte, el Sr. Diputat es refereix a un estudi sobre la
compleció de les funcions i els serveis que, en matèria
d’artesania, poden ser objecte de traspàs als consells insulars de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera, que va ser elaborat en el
transcurs de la legislatura 2007-2011 per l’extinta Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia, mitjançant de la llavors
Direcció General de Comerç.
En síntesi, en aquest document s’advocava per iniciar el
corresponent procediment estatutari d’ampliació de les funcions
i els serveis que en la matèria esmentada, i al seu moment,
varen ser atribuïts als consells insulars de Menorca i d’Eivissa
i Formentera mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d’abril.
Aquesta pretensió s’emparava en el tenor literal de l’article
70.14 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la
redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i tenia
com a antecedent també l’aprovació del Decret 80/2010, de 18
de juny, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquesta institució insular en matèria d’artesania i de foment
de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les
empreses artesanes.
Així, el Consell de Govern, en la sessió de dia 4 de març de
2011, va aprovar una iniciativa d’ampliació de les funcions i els
serveis inherents a les competències que al seu moment foren
traspassades al Consell Insular de Menorca i a l’extint Consell
Insular d’Eivissa i Formentera en matèria d’artesania per la Llei
8/1999, de 12 d’abril, la titularitat i l’exercici de les quals
assumeixen avui, en els seus àmbits territorials respectius, el
Consell Insulars de Menorca i el Consell Insular d’Eivissa, i
també, des del moment de l’entrada en vigor de la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, el Consell Insular de Formentera. Així
mateix, el Consell de Govern va acordar que la iniciativa
esmentada es presentàs davant la Comissió Mixta
Govern-Consells Insulars, de conformitat amb el que estableix
l’apartat 1 de l’article 38 del Reglament de funcionament
d’aquest òrgan estatutari, perquè en continuàs les actuacions.
Tanmateix, la finalització poc temps després de la VII
legislatura va fer viable que la iniciativa en qüestió pogués
prosperar.

A la Pregunta RGE núm. 6172/17, presentada pel
diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a actuacions per al compliment de la
PNL relativa al suport a l'artesania.
La Proposició no de llei (PNL) RGE núm. 7774/15 instà el
Govern Balear, els consells insulars i els ajuntaments a
coordinar la seva política en relació amb l’artesania per tal de
donar-li suport i ajudar a la seva dinamització i promoció i
concretava aquesta proposició en els següents punts:
a) Que els artesans siguin situats en una zona conjunta,
singularitzada i degudament identificada a les diferents fires i
mercats en els que participen.
b) Que els mercats exclusius de producte artesà s’ubiquin
en espais emblemàtics dels pobles o ciutats.
c) Que a la ciutat de Palma s’habiliti a un edifici o espai
públic una gran zona per a l’exposició i venda permanent del
producte artesà balear.
d) Que s’editin, per part de les administracions, distintius
identificatius dels artesans de les Illes Balears. També s’hauria
d’editar material divulgatiu de la nostra artesania.
e) Que en les fires, mercats i espais dedicats a l’artesania
sempre tinguin preferència els artesans en possessió de les
cartes i qualificacions expedides per les autoritats de les Illes
Balears competents en artesania.
f) Que el Govern modifiqui de forma urgent el Decret
41/2014, de 5 de setembre, per tal de donar-li globalment el
caràcter supletori a la reglamentació de cada consell insular
hagi adoptat en desenvolupament de les seves competències.
En relació amb aquesta proposició no de llei, ja es varen
emetre anteriors informes l’any passat per part de la Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria, a través de la Direcció General
de Comerç i Empresa.
En referència als punts a) b) i c) de la Proposició, la
Conselleria ja va manifestar la seva conformitat i en les
reunions que es tenen amb els ajuntaments, a través del
programa de dinamització comercial i-Comerç, es traslladen
aquestes indicacions per potenciar el caràcter singular dels seus
mercats i fires i destacar els productes autòctons i artesanals.
També cal indicar que a la web de la Conselleria d’actualitza
i es difon el calendari de fires i mercats de les Illes Balears. I
per part de l’IDI es fomenta i promociona, entre d’altres, el
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sector artesanal autòcton (per exemple la recent campanya “Pa
d’Aquí” amb l’Associació de forners i pastissers de les Illes
Balears). Cal recordar que les competències són municipals i,
per tant, correspon a cada ajuntament prendre les decisions que
consideri més adients.
Respecte del punt d) de la proposició, la Conselleria ja va
puntualitzar que els distintius identificatius dels artesans de les
Illes Balears ja existeixen i estan regulats pel Decret 41/2014,
de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis bàsics per
obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document
de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic
(BOIB núm. 121, de 6 de setembre de 2014).
En relació amb el punt e) de la proposició, la Conselleria ja
va exposar el seu criteri que considera que la titularitat d’una
acreditació artesanal oficial constitueix un mèrit a l’hora
d’obtenir el dret de participar en una fira artesanal, però que, de
conformitat amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis del mercat interior, no es pot fixar com a requisit, ja que
això constituiria una limitació a l’accés de la prestació de
serveis, que regula l’esmentada normativa. Correspon al
respectiu ajuntament, organitzador de la fira artesanal, establir
un sistema de puntuació d’aquests mèrits.
Respecte del punt f) de la proposició, que instava el Govern
a modificar, de forma urgent, el Decret 41/2014, de 5 de
setembre, per tal de donar-li globalment el caràcter supletori a
la reglamentació que cada consell insular hagi adoptat en
desenvolupament de les seves competències, ens remetem a les
anteriors contestacions, on es va posar de relleu el que s’exposa
al preàmbul del decret que textualment diu: "l’article 58.3 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que en les
competències que, d’acord amb l’Estatut, els consells insulars
hagin assumit com a pròpies, el Govern de les Illes Balears pot
establir els principis generals sobre la matèria, garantint
l’exercici de la potestat reglamentària per part els consells
insulars". I continua el preàmbul: "Això sense perjudici de la
potestat reglamentària atribuïda a les administracions insulars,
s’estableixen els principis generals normatius, formalment
identificats en la disposició addicional única que s’han
d’aplicar en tot el territori de les Illes Balears i que, per tant,
han de ser respectats pels consells insulars".

mitjançant la seva pròpia normativa reglamentària el
procediment per atorgar les acreditacions esmentades i la seva
validesa, que són els que tenen atribuïda aquesta potestat.
Així mateix, finalment, cal destacar que durant el mes de
febrer de 2017 la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a
través de la Direcció General de Comerç i Empresa, es va
reunir amb representants dels consells insulars per tractar
diversos assumptes en relació amb l’artesania. S’hi van debatre
qüestions i situacions que afecten l’activitat i es van posar en
comú els treballs que els consells insulars estan desenvolupant,
tant per a la promoció i la dinamització de l’artesania, com per
posar al dia aspectes diversos de la regulació de l’activitat
–com, per exemple, la revisió del Repertori d’oficis artesans-,
des de l’estudi rigorós i la consulta als experts en la matèria.
També s’hi va constatar la coincidència entre el Govern i els
consells insulars de la conveniència de continuar donant suport
a aquesta important àrea de l’economia i la cultura d’aquesta
comunitat autònoma i d’atendre i analitzar les necessitats que
s’hi van detectant, per trobar les millors solucions de cara a
procurar la regulació actualitzada que ajudi al desenvolupament
òptim de l’artesania de les Illes.
Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 10837/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa del manteniment
de l'estació de bombeig EDAR Santa Gertrudis, 2016-2017.
L’EDAR de Santa Gertrudis i l’estació de bombeig es
troben fora de servei des de finals de l’any 2013.
Palma, 15 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
I)

Consideram que la determinació dels requisits per a
l’obtenció de carta d’artesà, de la carta de mestre artesà i del
document de qualificació artesana, regulats al capítol II del
Decret, correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma
(veure Decret 80/2010, de 18 de juny-BOIB 95, de 24 de juny).

A la Pregunta RGE núm. 10854/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa del manteniment
de l'estació de bombeig EDAR Cas Concos, 2016-2017.
L’EDAR de Cas Concos no disposa d’estació de bombeig.

En canvi pel que fa al capítol III, referit al procediment, la
Disposició Addicional Única –habilitació competencial- en el
seu apartat 2 estableix textualment: "D’altra banda, constitueix
normativa complementària i, per tant, pot ser desplaçada per la
normativa que cada consell fixi al seu territori, el capítol III".
En la tramitació del Decret, tal com ho exposa el seu text, varen
ser oïts els consells insulars i es va aprovar d’acord amb el
Consell Consultiu.

J)

Per tot això, respecte del punt f) es conclou que el Govern
de les Illes Balears garanteix plenament amb aquest Decret,
l’exercici de la potestat reglamentària per part dels consells
insulars des del moment que cada consell insular pot desplaçar

A les Preguntes RGE núm. 10860/17, 10861/17,
10864/17, 10865/17, 10868/17, 10871/17, 10872/17,
10876/17, 10879/17, 10885/17 i 10887/17, de la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a despesa de manteniment de l’estació de

Palma, 15 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
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bombeig de les EDAR d’Estellencs, de Felanitx, d’Inca, de
Lloret, de Lluc, de Mancor, de Muro, de Porreres, de
Randa, de Sant Joan i de Santa Margalida els anys 2016 i
2017.
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manteniment de l’estació de bombeig de les EDAR de Platja
de Muro, Pollença i Sa Pobla els anys 2016 i 2017.
Les esmentades estacions de bombeig es troben dins la zona
MA 3 i no disposem de la informació desglossada.

Les esmentades EDAR no disposen d’estació de bombeig.
Les despeses corresponents a l’any 2016 són 2.215.692,01€
Palma, 15 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 10866/17, 10881/17 i
10888/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de
manteniment de l’estació de bombeig de les EDAR de
Lloseta, de Sa Calobra i de Santa Maria els anys 2016 i
2017.

Palma, 19 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
N)

Les despeses corresponents a l’any 2016 són 3.643.114,24€

A les Preguntes RGE núm. 10877/17, 10883/17 i
10889/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de
manteniment de l’estació de bombeig de les EDAR de
Portocolom, Sa Ràpita i Santanyí els anys 2016 i 2017.

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.

Les esmentades estacions de bombeig es troben dins la zona
MA 1 i no disposem de la informació desglossada.

Les esmentades estacions de bombeig es troben dins la zona
MA 5 i no disposem de la informació desglossada.

Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 19 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Les despeses corresponents a l’any 2016 són 2.450.658,34€
No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

Ordre de Publicació

Palma, 19 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

L)
A les Preguntes RGE núm. 10867/17 i 10870/17, de la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a despesa de manteniment
de l’estació de bombeig de les EDAR de Llubí i
Mancomunada els anys 2016 i 2017.
Les esmentades estacions de bombeig es troben dins la zona
MA 4 i no disposem de la informació desglossada.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 10880/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa del manteniment
de l'estació de bombeig EDAR de S'Arenal, 2016-2017.

Les despeses corresponents a l’any 2016 són 1.369.988,84€
No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 19 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

L’estació de bombeig de l’EDAR de S’Arenal es troba
inclosa dins la zona MA 7 i no disposem de la informació
desglossada.
Les despeses
1.395.342,22€.

corresponents

a

l’any

2016

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 10874/17, 10875/17 i
10882/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de

són

Palma, 15 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació

Palma, 28 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

P)
A la Pregunta RGE núm. 10884/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa del manteniment
de l'estació de bombeig EDAR de Sant Elm, 2016-2017.

Ordre de Publicació
T)

L’estació de bombeig de l’EDAR de S’Arenal es troba
inclosa dins la zona MA 6 i no disposem de la informació
desglossada.
Les despeses
2.210.736,47€.

corresponents

a

l’any

2016

són

No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.
Palma, 15 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A les Preguntes RGE núm. 10926/17, 10931/17,
10932/17, 10936/17, 10937/17, 10940/17, 10946/17, 10977/17
i 10978/17, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a despesa de
manteniment de les EDAR d’Artà, Cales de Mallorca, Cales
de Manacor, Canyamel, Capdepera, Colònia de Sant Pere,
Font de Sa Cala, Son Serra de Marina i Son Servera els
anys 2016 i 2017.
Les esmentades EDAR es troben dins la zona MA 2 i no
disposem de la informació desglossada.
Les despeses corresponents a l’any 2016 són 1.951.608,80€
No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

Ordre de Publicació
Q)

Palma, 2 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

A la Pregunta RGE núm. 10898/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa del manteniment
de l'estació de bombeig EDAR d'Alaior, 2016-2017.

Ordre de Publicació

L’EDAR d’Alaior no disposa d’estació de bombeig.
U)
Palma, 15 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació

A les Preguntes RGE núm. 10982/17 a 10984/17,
10988/17, 10991/17, 10992/17 i 10993/17, de la diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a despesa de manteniment a les EDAR
d’Alaior, Binidali, Cala En Porter, Es Mercadal, Maó-Es
Castell, Sant Climent i Sant Lluís els anys 2016 i 2017.

R)
A la Pregunta RGE núm. 10921/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa del manteniment
de l'estació de bombeig EDAR de Santa Gertrudis, 20162017.
L’EDAR de Santa Gertrudis i l’estació de bombeig de Santa
Gertrudis es troben fora de servei des de finals de l’any 2013.

Les esmentades EDAR es troben dins la zona ME 1 i no
disposem de la informació desglossada.
Les despeses corresponents a l’any 2016 són 1.579.937,57€
No disposem de les dades de l’any 2017 al no estar tancat
l’exercici.
Totes les despeses s’han imputat al Capítol VI.

Palma, 2 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Palma, 2 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

S)
A la Pregunta RGE núm. 10923/17, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa del manteniment
de l'estació de bombeig EDAR d'Alcúdia, 2016-2017.
Adjunt us tramet informe relatiu a les despeses de
manteniment de l’EDAR d’Alcúdia.

V)
A la Pregunta RGE núm. 13258/17, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a condicions de l'oficina del SOIB a
Eivissa.
En data 26 de gener de 2016 el SOIB va fer una petició
d’informe a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
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sobre l’estat físic de l’immoble de l’oficina del SOIB a Eivissa.
En data 3 de març de 2016, es va rebre informe favorable del
Departament d’Arquitectura.
Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
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El 2 de febrer de 2015, l’empresa Envirosoil, SL va lliurar
l’Estudio de alternativas para la gestión de lodos de la EDAR
de Ferreries”. Aquest estudi proposava finalment un total de
dues alternatives:
Deshidratació, pretractament i transport a dipòsit de
seguretat de la península.
Deshidratació, pretractament i disposició a dipòsit de
seguretat en el propi emplaçament de l’EDAR de Ferreries.

W)
A la Pregunta RGE núm. 15215/17, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a eliminació dels llots
procedents de la depuradora de Ferreries.
Antecedents
L’Ajuntament de Ferreries va promoure l’any 1987 la
construcció de la primera EDAR de Ferreries, consistent amb
un sistema per llacunatge natural de dues línies de tractament
amb un total de 5 llacunes amb una superfície total d’uns
26.000 m2. Des de l’any 1987 fins al 31 de desembre de 2005
la depuradora fou gestionada per l’Ajuntament de Ferreries.
La titularitat de la gestió va passar a l’Agència Balear de
l’Aigua i la Qualitat ambiental l’1 de gener de 2006, en base al
Conveni de col·laboració formalitzat el 14 de desembre de
2005.
Durant l’any 2007 es va produir un important moviment de
la vessant de la muntanya que fa afectar les llacunes 1 i 2,
aquest fet va recomanar el replantejament de la solució
inicialment projectada per a la remodelació de l’EDAR. El 22
d’octubre de 2007, l’Ajuntament de Ferreries manifestà la seva
conformitat amb un canvi d’ubicació de l’EDAR i amb la
formalització d’un nou conveni de col·laboració.

El mes d’abril de 2015, després de diferents consultes i
reunions, el Servei de residus comunicà a l’Agència la
necessitat d’iniciar un procediment per a l’autorització d’un
abocador de residus perillosos a les llacunes de l’EDAR,
independentment d’un emmagatzematge provisional o definitiu
de llots.
El Consell d’Administració de 16 de juny de 2015 va
facultar al director executiu per a la tramitació de l’expedient
de contractació del servei de redacció del projecte de “dipòsit
d’emplaçament dels llots i les terres de la interfase procedents
de les llacunes de l’EDAR de Ferreries”. El 13 d’octubre i el 4
de novembre de 2015, es va adjudicar el contracte i formalitzar
el contracte associat, respectivament, amb l’empresa
Envirosoil, SL.
El Consell d’Administració de 28 de juny de 2016 va
acordar continuar amb la tramitació del projecte per a la gestió
dels llots de l’antiga EDAR de Ferreries, optant per la solució
consistent en un pretractament previ i un dipòsit de seguretat a
la pròpia EDAR.
El 27 d’octubre de 2016 es va iniciar la tramitació del
projecte de “dipòsit de seguretat per als llots de l’EDAR de
Ferreries” davant el Servei de Residus de la Direcció General
d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.

El 30 de maig de 2013, l’Ajuntament de Ferreries i
l’Agència varen signar una Addenda per a la modificació del
Conveni de Col·laboració vigent, a l’objecte d’actualitzar-lo i
adaptar-lo a les noves circumstàncies.

El 8 de març de 2017 es va rebre un requeriment del Servei
de Residus, pel qual se sol·licitava la conformitat del titular
dels terrenys sobre els que es vol desenvolupar l’actuació amb
el projecte presentat.

Les obres de la “Nova EDAR de Ferreries” s’iniciaren el 14
de gener de 2014.

El 7 de setembre de 2017 l’Ajuntament de Ferreries va
enregistrar d’entrada una “Proposta de rehabilitació ambiental
i ecològica com a espai d’ús públic de dues basses de l’antiga
EDAR de Ferreries”, la qual valoren en 45.055,50€.

El mes de març de 2014, i d’acord amb el previst en el
projecte de la nova EDAR, es va realitzar una campanya de
presa de mostres del fang de les llacunes, per confirmar la
viabilitat de la seva valorització agrícola. Els resultats dels
assajos d’aquesta campanya varen posar de manifest la
presència de metalls pesants per sobre dels valors legalment
admissibles.
El mes d’octubre de 2014, es va finalitzar un estudi
específic (amb l’empresa consultora Envirosoil, SL) de
“caracterización de lodos de lagunaje de la EDAR para el
aprovechamiento agrícola- instalaciones de EDAR de Ferreries
(Menorca)”. De les conclusions i recomanacions s’ha de
destacar la següent: “Les concentracions de crom, coure i zinc
superen els valors límits de concentració en els llots destinats
a la utilització agrícola, per a un sòl amb ph superior a 7,
segons el RD 1310/1990, de 29 d’octubre, pel que es regula la
utilització dels llots de depuració en el sector agrari”.

Aquest document inclou les següents actuacions, entre
l’altres:
• Aprofitament de les llacunes impermeabilitzades 1 i 2
• Creació de petits boscos de ribera al voltant de les llacunes
• Sistema de reg i baranes de protecció
En relació amb la proposta esmentada s’hauran de tenir en
compte les conclusions dels diferents informes elaborats per
l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME), a petició de la
Direcció General de Recursos Hídrics (el 31 d’octubre de
2007) on es manifestava el perill existent d’esllavissament als
terreny de l’antiga EDAR, i principalment als terrenys ocupats
per les llacunes 1 i 2.
El propietari dels terrenys allà on es volia desenvolupar
l’actuació de dipòsit dels llots, és l’Ajuntament de Ferreries, de
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conformitat amb l’Addenda per a la modificació del conveni de
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Ferreries i l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental pel tractament de
les aigües municipals del terme municipal de Ferreries de data
14 de desembre de 2005, signada el 30 de maig de 2013.
Les actuacions previstes estan ubicades a la llacuna 2 i, per
tant, la titularitat dels terrenys és de l’Ajuntament de Ferreries,
i no està prevista la seva cessió a ABAQUA una vegada
finalitzades les obres de la nova EDAR de Ferreries.
En base a la sol·licitud de conformitat amb el projecte, per
part de l’Ajuntament de Ferreries, inclosa al requeriment del
servei de residus de 8 de març de 2017, i a l’acord referent a la
prossecució amb els tràmits i conversacions amb l’Ajuntament
de Ferreries i amb el Servei de Residus de la CAIB, es va
sol·licitar a l’Ajuntament que es pronunciés al respecte, en base
a què és el titular dels terrenys, i aquests no s’inclouen en els
terrenys objecte de cessió a ABAQUA prevists a la clàusula
segona B) 2) de l’Addenda al conveni de col·laboració signada
el 30 de maig de 2013.

licitació dels treballs, el termini dels quals s’estima en 8 mesos
des de la signatura dels corresponent contracte.
Palma, 15 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 17161/17 a 17163 i 17166 a
17168/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a despeses d'acompanyament
de malalts (I a III) i a import monetari de l'acompanyament
de pacients malalts (I a III).
Ateses les característiques de la resposta la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
Y)

El 17 de maig de 2’17, l’Ajuntament de Ferreries va enviar
l’escrit sol·licitat (amb registre d’entrada a ABAQUA núm.
753/17, de 23 de maig), expressant la seva disconformitat amb
la resolució proposada i sol·licitant que es plantegi una nova
solució pel tractament i disposició dels llots acumulats.

A la Pregunta RGE núm. 17238/17, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a Polígon de Llevant.
No.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

El Consell d’Administració de 28 de juny de 2017 va
aprovar l’inici de l’expedient de resolució parcial de les
actuacions pendents del contracte de serveis de redacció del
projecte de “Dipòsit a l’emplaçament dels llots i terres de la
interfase procedents de les llacunes de l’EDAR de Ferreries”.

Ordre de Publicació
Situació actual
El Consell d’Administració de 22 de gener de 2018 va
aprovar l’inici de l’expedient d’un servei per al
“condicionament, retirada, transport i disposició final dels llots
acumulats a les llacunes de l’EDAR de Ferreries (TM de
Ferreries. Menorca)”, amb un pressupost base de licitació
màxim de 1.650.000€ (exclòs l’IVA).
Conclusions
1. Actualment s’està treballant en l’elaboració d’un nou
Conveni de col·laboració, en base en el qual i entre d’altres, la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca executaria i
finançaria les actuacions de condicionament, retirada, transport
i disposició final dels llots acumulats a les llacunes 1, 2, 4 i 5
de la parcel·la de l’antiga EDAR de Ferreries.
2. Actualment es troben en fase d’elaboració els documents
que han de servir per a la licitació del servei de
“condicionament, retirada, transport i disposició final dels llots
acumulats a les llacunes de l’EDAR de Ferreries (T.M. de
Ferreries. Menorca)”, contemplant les diferents alternatives de
destí final, de conformitat a la normativa vigent i a l’acord
adoptat pel consell d’administració d’ABAQUA de 22 de gener
de 2018. Una vegada elaborats els documents justificatius del
servei, se sol·licitaran als organismes competents les
autoritzacions i informes necessaris per garantir la viabilitat de
les actuacions proposades. Posteriorment es procedirà a la

Z)
A la Pregunta RGE núm. 17240/17, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagaments pendents a l'empresa que gestiona les
ambulàncies a l'illa d'Eivissa.
A dia d’avui ni hi ha cap factura pendent de pagament a
l’empresa que gestiona les ambulàncies a l’illa d’Eivissa, que
no estigui dins el termini que té l’Administració per conformar
i pagar les factures.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 17241/17, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions davant l'anunci de no pagar la paga
extraordinària als treballadors de l'empresa que gestiona
les ambulàncies a l'illa d'Eivissa.
A dia d’avui, l’Administració està al corrent de pagaments
a l’empresa que gestiona les ambulàncies a l’illa d’Eivissa. La
darrera factura que es va pagar és de data 1 de desembre. Amb
aquesta mesura d’avançament del pagament de les factures, el
Servei de Salut facilita que l’empresa que presta el servei pugui
complir els seus compromisos financers.
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L’administració va establir contacte amb l’empresa, que va
procedir a abonar la paga extraordinària als seus treballadors.

•
•

Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 17263/17, 17264/17 i
17271/17 a 17331/17, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a valoració
atorgada per cadascun dels membres de la Comissió de
Turisme Sostenible en l’aprovació de diversos projectes.
Les valoracions varen ser les següents:
Comitè Executiu de data 16 d’octubre de 2107 (acta pendent
d’aprovació en la següent sessió):
A favor: Govern, consells insulars, Ajuntament de Palma,
CAEB, CCOO, UGT, Consell Agrari i UIB (representant de
les entitats de l’article 36 o), computant un total de 23 vots.
En contra: GOB (representant de les entitats de l’article 36
o), computant un total d’un vot.
Ple de 16 d’octubre de 2017 (pendent d’aprovació en la següent
sessió):
A favor: Govern, consells insulars, Ajuntament de Palma,
CAEB, FELIB, CCOO, UGT, UIB, ARCA i Consell Agrari
Interinsular computant un total de 35 vots.
Abstenció: 2 abstencions (atès que conforme al punt 6 del
Decret 35/2016, en cas de discrepància dins les
representacions a què es refereixen les lletres i) a o),
s’entendrà que el vot és d’abstenció). Així doncs, el
representant de PIMEB es va abstenir i els representants de
GOB i Amics de la Terra van votar en contra.
Palma, 28 de febrer de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
AC)
A les preguntes RGE núm. 17487/17 a 17500/17,
17502/17 a 17504/17, 17509/17 a 17512/17, 17515/17 a
17522/17, 17524/17 a 17533/17, 17535/17, 17538/17,
17540/17, 17542/17 a 17552/17, 17554/17 a 17567/17,
17569/17 a 17571/17, 17576/17 a 17579/17, 17582/17 a
17589/17, 17591/17 a 17600/17, 17602/17, 17605/17,
17607/17 i 17609/17 a 17619/17, del diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
establiments turístics i tipologia d’establiments turístics a
tots els municipis de les Illes Balears que s’han acollit a la
disposició addicional tercera, aprovada mitjançant la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d’estades turístiques.
A data d’avui consten 3 sol·licituds presentades en relació
amb la DA 3a de la Llei 6/2017 que són les següents:

•
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Hotel Minister, H/2928, categoria 4 estrelles superior,
ubicat al Port de Sóller, amb data de sol·licitud 1/12/2017.
Hotel Apartaments Zafiro Mallorca, H/2861, categoria 4
estrelles, ubicat a Can Picafort, amb data de sol·licitud
12/12/2017.
Hotel Rural Son Jaumell, categoria 4 estrelles, ubicat a
Capdepera, amb data de sol·licitud 22/12/2017.

Palma, 28 de febrer de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme
Isabel Busquets Hidalgo

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 211/18 a 216/18, del diputat
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a oci nocturn.
S’han reunit 4 vegades.
La Plataforma d’Oci Nocturn de qualitat (POQIB) sempre
ha tingut en compte la Delegació de Govern i les associacions
de joves com a participants imprescindibles.
Pel que fa a les associacions de joves s’ha comptat amb la
seva participació a través del Consell de la Joventut fins que va
desaparèixer. Actualment es contempla la seva participació
encara que la junta d’aquest no s’ha formada.
Pel que fa a les altres associacions es va comptar amb la
participació de l’Associació d’Estudiants de la UIB a hores
d’ara es compta amb la participació del Consell d’Estudiants de
la UIB.
Pel que fa a la Delegació de Govern, en els inicis de la
POQIB va participar en un plenari de presentació,
posteriorment no ha participat a cap més plenari per qüestions
formals ja que la Plataforma no tenia una estructura formal.
En aquests moments es podrà resoldre aquest problema
degut que estam pendent de la signatura de la resolució que
regula i defineix la Plataforma on la Delegació de Govern hi
està contemplada com a vocal.
A demanda dels municipis i per unificar criteris pel que fa
a regular la promoció, venda i consum de begudes
alcohòliques, durant l’any 2017 es va formar un equip de feina
per tal d’elaborar una ordenança bàsica. En aquests moments
l’esborrany està elaborat i pròximament es presentarà als
participants de la Plataforma i als municipis.
Les accions i propostes que es duen a terme des de la
Plataforma estan consensuades encara que puguin estar
implicats més un sector que altra o es puguin treballar des d’un
grup de feina o un altre, sempre es consensuen i es presenten al
plenari.
En aquests moments es poden consultar diferents
documents de la Plataforma a la pàgina web del PADIB a un
espai habilitat per a la Plataforma.
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Palma, 6 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

relativa a implantació de marcapassos a l'Hospital de Can
Misses.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 217/18, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
data d'incorporació de la coordinadora de càncer.
En juny de 2016 es va crear la Coordinació de l’Estratègia
de càncer en la Direcció General de Salut Pública i
Participació, els objectius i activitats estan recollides en l’Ordre
de la consellera de Salut de 12 de juliol de 2016 per la qual
s’aprova l’atribució de funcions als llocs de feina de la
Conselleria de Salut i del Servei de Salut de les Illes Balears
(BOIB 94, de 26 de juliol de 2016).

A partir de febrer de 2017 es va haver d’interrompre la
implantació de marcapassos a l’Hospital de Can Misses, per un
increment de la pressió assistencial del servei UCI, tot i que es
varen mantenir els casos que necessitaven recanvi. L’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera està reestructurant la cobertura de
la prestació i s’espera que podrà quedar restablerta el primer
trimestre de 2018.
Palma, 6 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 315/18, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
causa de l'avaria del sistema de gestió H-CIS.

Palma, 28 de febrer de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Una errada del software de preprogramació quirúrgica.
Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 225/18, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçats temporals a les Illes Balears (4).
Visites de
desplaçats als
equips d’atenció
primària

% respecte del
total de visites
Any 2017

Eivissa

10.049

2,81%

Menorca

5.429

2,06%

Mallorca

29.310

1,15%

Palma, 6 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 236/18, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractació de personal sanitari necessari per a
la implantació de marcapassos a l'Hospital de Can Misses.
Està previst dins el primer trimestre de 2018.
Palma, 6 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 237/18, de la diputada María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,

Palma, 6 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 316/18, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de pacients que s'han vist afectats per l'avaria del
sistema de gestió H-CIS.
L’avaria informàtica va afectar l’Hospital Can Misses i al
de Formentera, que varen reprogramar consultes als serveis
següents:
• Cirurgia maxil·lofacial: 11
• Endocrinologia: 34
• Medicina interna: 9
• Neurologia: 4
• Pneumologia: 9
• Oftalmologia: 16
• Pediatria: 3
• Reumatologia: 15
Palma, 6 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)
A les Preguntes RGE núm. 564/18 i 565/18, de la
diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a descomptes d'IRPF a famílies d'estudiants.
La deducció d’estudis dels residents forma de la seva illa de
residència serà aplicable a l’autoliquidació de l’IRPF que
presentaran els contribuents amb residència a les Illes Balears
a partir del mes d’abril de 2018.
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L’Agència Tributària de les Illes Balears té prevista la
publicació d’un opuscle informatiu relatiu a les deduccions i
bonificacions fiscals aprovades en els Pressuposts Generals de
la CAIB per 2018.
Palma, 26 de febrer de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 618/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi durant l'any 2016.
Plànols d’afectació: a les illes de Mallorca i Menorca
s’inspeccionen anualment els pinars per avaluar el nivell
d’afectació per la processionària del pi, posteriorment s’elabora
el corresponent Mapa de Nivells d’Afectació. En el cas
d’Eivissa i Formentera, on el menor nivell de plaga fa
impossible utilitzar la mateixa metodologia per obtenir el mapa
d’afectació, aquest s’elabora a partir de les dades de captures
en les trampes instal·lades.
Trampeig: es van instal·lar 1500 trampes a Eivissa i 1100
a Formentera per al monitoreig de l’espècie i per a la captura
massiva de papallones mascle. L’objectiu principal d’aquesta
actuació era reduir la plaga i incrementar el coneixement sobre
la mateixa (cicle biològic i d’altres paràmetres).
Tractament terrestre de pinars en l’illa de Formentera, en la
zona d’expansió i explosió de l’insecte; l’objectiu era controlar
la població evitant la seva expansió a la resta de l’illa.
Pla d’inspecció ocular a Eivissa i Formentera: es basa en la
detecció i eliminació de les bosses que les erugues teixeixen a
l’hivern per protegir-se del fred.
Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 619/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi durant l'any 2018.
Plànols d’afectació: a les illes de Mallorca i Menorca
s’inspeccionen anualment els pinars per avaluar el nivell
d’afectació per la processionària del pi, posteriorment s’elabora
el corresponent Mapa de Nivells d’Afectació. En el cas
d’Eivissa i Formentera, on el menor nivell de plaga fa
impossible utilitzar la mateixa metodologia per obtenir el mapa
d’afectació, aquest s’elabora a partir de les dades de captures
en les trampes instal·lades.
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Trampeig: es van instal·lar 1500 trampes a Eivissa i 1100
a Formentera per al monitoreig de l’espècie i per a la captura
massiva de papallones mascle. L’objectiu principal d’aquesta
actuació era reduir la plaga i incrementar el coneixement sobre
la mateixa (cicle biològic i d’altres paràmetres).
Control biològic: revisió, manteniment i neteja de caixes
per a la nidificació de les aus i caixes per al refugi de
quiròpters, enemics naturals de la processionària del pi i
d’altres insectes.
Tractament aeri de pinars en l’illa de Formentera, en la zona
d’expansió i explosió de l’insecte; l’objectiu és controlar la
població evitant la seva expansió a la resta de l’illa. Aquest
tractament forma part d’un pla de control de l’insecte a
Formentera 2017-2020, que ja es va iniciar l’any 2017.
Pla d’inspecció ocular a Eivissa i Formentera: es basa en la
detecció i eliminació de les bosses que les erugues teixeixen a
l’hivern per protegir-se del fred.
Estudis: Finalització de l’estudi iniciat en 2017 sobre els
parasitoids d’ous de la processionària del pi, com a possible
mètode de control biològic; estudi finançat a través de l’Obra
Social de “La Caixa” i realitzat per la UIB. Finalització de
l’estudi iniciat el 2017 sobre l’afectació dels tractaments aeris
i els productes fitosanitaris sobre l’entomofauna no diana dels
pinars de Formentera, realitzat per la UIB.
Divulgació: edició i divulgació d’un vídeo sobre el cicle
biològic i els danys de l’insecte. Campanya divulgativa
específica a Formentera sobre el tractament aeri.
Assessorament a particulars, ajuntaments i altres sectors
implicats.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 620/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a indrets de les Illes Balears on es troba
l'anomenada eruga peluda.
Lymantria dispar, més coneguda com l’eruga peluda, és un
insecte lepidòpter que en fase larvària s’alimenta de les fulles
i brots de les alzines, principalment.
En les Balears el troben en totes les illes, encara que és
especialment important en l’illa de Menorca, i en segon lloc a
Mallorca.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas
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Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 621/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fase d'infestació dels indrets de les Illes
Balears on es troba l'anomenada eruga peluda.
En l’illa de Mallorca, a on en l’última dècada s’han tingut
problemes per l’explosió d’aquest insecte (de l’any 2007 al
2012), amb defoliacions molt intenses dels alzinars, es realitza
anualment una inspecció dels alzinars per avaluar la seva
afectació per l’eruga peluda. A més a més, s’instal·len trampes
anualment per al monitoreig de l’espècie, obtenint dades
importants sobre la intensitat de la plaga i el seu cicle biològic.
Des de l’any 2013 la situació es manté sota control, amb un
nivell molt baix d’afectació; per tant, no és necessari l’adopció
de mesures especials de control.
A la resta d’illes s’instal·len també trampes anualment per
al monitoreig de l’espècie. En el moment que es detecta que en
alguna zona el número de captures és superior als llindars
establerts de danys, s’adopten mesures especials per fer-hi
front.
El plànol d’afectació de Menorca per l’any 2017 es pot
consultar en aquest enllaç.
Més del 80% de la superfície d’alzinar està en nivell 0
d’afectació, i únicament un 16% està en nivell 1 (algunes
alzines amb defoliacions puntuals i parcials).
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 622/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tractaments per combatre l'eruga
peluda.
Per aquest 2018 està previst la instal·lació de trampes per
al monitoreig de l’espècie en totes les Illes Balears ja que,
segons les dades obtingudes en 2017, no es preveu que aquest
insecte suposi una amenaça pels nostres alzinars. Únicament en
l’illa de Menorca, on es van detectar algunes zones puntuals
amb una lleu incidència de l’insecte, s’intensificarà el trampeig
per capturar papallones de L. dispar i reduir així la seva
població; no es preveu que siguin necessàries actuacions més
contundents.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 623/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Xarxa balear de seguiment de danys als
boscos.

A Europa existeixen dues Xarxes Europees de Seguiment
de danys en boscos, la Xarxa de Nivell I i la Xarxa de Nivell II.
El principal objectiu d’aquestes xarxes és avaluar l’estat
sanitari de les masses forestals i la seva relació amb els factors
d’estrès, així com detectar noves amenaces fitosanitàries.
La Xarxa Balear de Seguiment dels Boscos es va implantar
l’any 2010 a les Illes Balears pel Servei de Sanitat Forestal, i
pretén complementar i profunditzar amb la informació aportada
per les Xarxes Europees, a nivell més local. Aquesta xarxa està
formada per 43 parcel·les (22 a Mallorca, 9 a Menorca, 10 a
Eivissa i 2 a Formentera), i cada parcel·la per 24 arbres que
s’avaluen anualment. A més a més, cadascuna d’aquestes
parcel·les té instal·lades trampes, dendròmetres, pluviòmetres
i termòmetres que es revisen mensualment; l’objectiu és poder
avaluar l’evolució de l’estat sanitari dels boscos, així com la
seva varietat espacial i temporal, al mateix temps que pot ser un
reflex de problemes de gran extensió que afecten la salut de
l’arbrat. També ens permeten relacionar aquest estat sanitari
amb variables climatològiques, factors d’estrès i insectes.
La metodologia de presa i processat de dades de la Xarxa
Balear es basa en la metodologia utilitzada en la Xarxa Europea
de Nivell I, encara que ampliada en relació a plagues, malalties,
danys abiòtics i d’altres factors. Tant la localització dels peus
que conformen cada parcel·la, com les fitxes de camp de
prospecció s’han realitzat d’acord al Reglament Comunitari
1696/87/CE i les seves corresponents addendes.
Els resultats de les revisions anuals de la Xarxa es poden
consultar a la pàgina web del Servei de Sanitat Forestal
www.sanitatforestal.caib.es
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 624/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la plaga del banyarriquer de
l'alzina.
Cerambyx cerdo, més conegut popularment per
banyarriquer del pi, és un insecte xilòfag perforador de les
alzines. Els danys principals són produïts per la larva, que
s’ubica dins el tronc i s’alimenta de la seva fusta durant
diversos anys.
L’any 2008 el Servei de Sanitat Forestal va crear una nova
metodologia per avaluar els danys a les alzines pel banyarriquer
del pi; metodologia que ha estat publicada en diverses
publicacions sobre sanitat forestal. L’any 2009 es va realitzar
un primer plànol de tota la illa de Mallorca amb els nivells
d’afectació per C. cerdo.
A partir de l’any 2016 i fins el 2019 està planificada la
realització dels plànols d’afectació de detall de les 14 finques
públiques de Mallorca. Fins el moment actual, s’han realitzat
els plànols de les següents finques públiques: Comuna de
Bunyola, Son Moragues, Sa Bassa, Puig de Santueri i Son
Tries.
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Podeu accedir al mapa a través d'aquest enllaç.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 625/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tractaments per combatre el
banyarriquer de l'alzina.
Hi ha diverses actuacions programades i planificades per
aquest any 2018 per a la lluita contra el banyarriquer del pi
Cerambyx cerdo:
• Actuacions divulgatives: xerrades divulgatives; edició i
divulgació d’un vídeo sobre la biologia i els danys que
ocasiona el C. cerdo i actualització de la pàgina web del
Servei de Sanitat Forestal.
• Trampeig: instal·lació de 210 trampes en les finques
públiques amb major nivell d’afectació, per a la captura
d’adults de banyarriquer; aquestes trampes es revisen
periòdicament i s’elaborà un informe amb el cicle biològic
de l’insecte, nombre de captures i d’altres dades rellevants.
• Assessorament a particulars i ajuntaments sobre les
possibles mesures de lluita a emprar.
• Realització de plànols dels nivells d’afectació de les alzines
pel banyarriquer del pi en les finques públiques de
Mallorca.
• Autoritzacions de tala d’alzines molt afectades, per tal
d’evitar la proliferació de l’insecte i l’atac posterior
d’arbres sans (agents de medi ambient).
• Estudi, en 5 parcel·les intensives instal·lades a Menut,
sobre la resposta dels alzinars afectats per C. cerdo, a
diverses actuacions de gestió i silvícoles. Aquest estudi es
va iniciar el 2016.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 626/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència del Bursaphelenchus
xylophilus.
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 627/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència del Phycophthora ramorum.
El fong P. ramorum és un organisme de quarantena a la
Unió Europea, cosa que obliga a tots els estats membres a
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prospectar el seu territori per detectar-lo precoçment o bé
confirmar la seva absència.
En les Illes Balears, el Servei de Sanitat Forestal prospecta
anualment les masses forestals per detectar el fong, i el Servei
de Sanitat Vegetal s’encarrega de les prospeccions en vivers,
zones agrícoles i parcs i jardins; en compliment de la Decisió
Europea 2002/757/UE de 19 de setembre de 2012 i posteriors
modificacions. En les prospeccions de Sanitat Vegetal de 2012
es van detectar diversos positius en planta ornamental ubicada
en vivers. L’aplicació de mesures d’eradicació han permès que
al llarg dels anys NO s’hagin tornat a detectar cap més positiu
en les Illes Balears.
L’any 2007 s’han realitzat un total de 657 inspeccions
visuals a les Illes Balears: 41 en zones forestals, 66 en vivers i
18 en jardins, amb resultat negatiu.
El Servei de Sanitat Forestal té disponible la taula amb totes
les dades de les prospeccions i presa de mostres amb detall.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 628/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència de Gibberella circinata.
El fong G. Circinata és un organisme de quarantena a la
Unió Europea, cosa que obliga a tots els estats membres a
prospectar el seu territori per detectar-lo precoçment o bé
confirmar la seva absència.
En les Illes Balears, el Servei de Sanitat Forestal prospecta
anualment les masses forestals per detectar el fong, i el Servei
de Sanitat Vegetal s’encarrega de les prospeccions en vivers,
zones agrícoles i parcs i jardins; en compliment de la Decisió
Europea 2007/433/UE de 18 de juny de 2017. En totes aquestes
prospeccions NO s’ha detectat mai la presència de G. Circinata
en el territori de les illes.
L’any 2007 s’han realitzat 51 prospeccions en zones
forestals generals i 3 en vivers, amb la prospecció de 60.021
plantons, amb resultat negatiu.
El Servei de Sanitat Forestal té disponible la taula amb totes
les dades de les prospeccions i presa de mostres amb detall.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 629/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència de Anoplophora Chinensis.
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L’escarabat Anoplophora chinensis és un organisme de
quarantena a la Unió Europea, cosa que obliga a tots els estats
membres a prospectar el seu territori per detectar-lo
precoçment o bé confirmar la seva absència.
En les Illes Balears, el Servei de Sanitat Forestal prospecta
anualment les masses forestals per detectar el nematode, i el
Servei de Sanitat Vegetal s’encarrega de les prospeccions en
vivers, zones agrícoles i parcs i jardins; en compliment de la
Decisió Europea 2012/138/UE d’1 de març de 2012 i posteriors
modificacions. En totes aquestes prospeccions NO s’ha detectat
mai la presència de A. chinensis en el territori de les illes.
El període de prospecció de A. Chinensis de l’anualitat
2007 finalitza el mes de març de 2018 i, per tant, no disposem
encara de totes les dades finals.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 630/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència d'Erwnia amylovora.
Erwnia amylovora és un bacteri causant de la malaltia
denominada com a foc bateria. És un organisme de quarantena
a la Unió Europea, cosa que obliga a tots els estats membres a
prospectar el seu territori per detectar-lo precoçment o bé
confirmar la seva absència.
En les Illes Balears, el Servei de Sanitat Forestal prospecta
anualment les masses forestals per detectar el bacteri, i el
Servei de Sanitat Vegetal s’encarrega de les prospeccions en
vivers, zones agrícoles i parcs i jardins; en compliment de la
Decisió Europea 2007/433/UE de 18 de juny de 2017. En totes
aquestes prospeccions NO s’ha detectat mai la presència de E.
amylovora en el territori de les illes.
L’any 2007 s’han realitzat 109 prospeccions en total: 66 en
zones forestals i 43 en vivers, amb resultat negatiu.
El Servei de Sanitat Forestal té disponible la taula amb totes
les dades de les prospeccions i presa de mostres amb detall.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 632/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tractaments per combatre la
Paysandisia archon.
La lluita contra P. archon és molt complicada atès que
gairebé no existeixen mètodes adequats per al seu control:

•

•

•

•

No hi ha cap producte fitosanitari autoritzat en àmbit
forestal per tractar els garballons davant l’atac de P.
archon.
No existeix cap atraient ni feromona que permeti la captura
de papallones de P. archon. El Servei de Sanitat Forestal ha
realitzat diversos assajos per avaluar l’eficàcia de diversos
tipus de trampes i atraients amb resultats negatius.
El Servei de Sanitat Forestal va finançar un estudi perquè
l’IMEDEA analitzés quins mètodes de lluita es podrien
aplicar contra aquest insecte. En aquests moments encara no
hi ha conclusions definitives.
En l’actualitat, les tasques per al control de P. archon que
es duen a terme des del Servei de Sanitat Forestal són:
prospecció de zones afectades (amb la col·laboració dels
Agents de Medi Ambient), eliminació de garballons afectats
en les zones tampó (mitjançant l’IBANAT) i tasques de
divulgació de la problemàtica i formació al personal
implicat. També s’ha realitzat en 2017 un vídeo divulgatiu
sobre la problemàtica que genera aquest insecte.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 633/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència de Monchochamus
galioprovincialis.
M. galloprovincialis és un cerambícid xilòfag i perforador
que, generalment apareix de manera elevada en zones
incendiades al cap de 2 0 3 anys, i també en zones amb arbres
debilitats i amb acumulació de fusta; per tant, són aquestes
zones les que anualment es prospecten i a on es realitzen
actuacions de control.
En el Servei de Sanitat Forestal podeu consultar els plànols
de la incidència de l’insecte en cada punt de mostreig, en funció
de les captures obtingudes; també podreu disposar d’un plànol
de detall de la zona de l’incendi forestal d’Andratx de 2013, on
hi hem tengut instal·lades 50 trampes en el seu perímetre durant
els últims 4 anys.
Palma, 22 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 634/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tractaments per combatre el
Monchochamus galioprovincialis.
M. galloprovincialis és un insecte xilòfag secundari que
colonitza arbres en decaïment. La seva presència en els boscos
no suposa una amenaça si no fos perquè és el vector
transmissor del nematode de la fusta del pi Bursaphelenchus
xylophilus. B. Xylophilus és una de les principals amenaces
fitosanitàries per als boscos de pinar.
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El nematode de la fusta del pi es troba absent a les Illes
Balears, per tant, la gestió del seu vector, el Monochamus, va
dirigida a controlar les seves poblacions en aquelles
localitzacions on es pot produir una explosió demogràfica:
perímetre d’incendis, zones debilitades, acumulació de fusta,
etc. Per reduir les poblacions, el Servei de Sanitat Forestal
instal·la anualment trampes Crosstrap amb un complex
feromonal-kairomonal que atreu l’insecte adult de l’espècie.
L’any 2017 es van instal·lar 120 trampes: 90 a Mallorca (45 de
les quals en el perímetre de l’incendi forestal d’Andratx de
2013), 15 a Menorca, 13 a Eivissa i 2 a Formentera. Aquestes
trampes es revisen cada 15 dies i s’obtenen dades de les
captures; també s’obté la corba de vol de l’espècie.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 635/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència de Tomicus destruens.
L’afectació dels pinars per la incidència del perforador dels
pins tomicus destruens s’avalua entre els mesos de març a maig
de cada anualitat i, per tant, en el moment actual disposem de
les dades de 2017.
Durant els mesos d’abril i maig de 2017 es va dur a terme
una inspecció dels pinars de totes les Illes Balears per valorar
la seva afectació pel T. destruens i es va obtenir mapes
d’afectació per cadascuna de les illes. Arrel d’aquesta inspecció
es va observar que totes les illes presenten més del 70% dels
seus pinars sense afectació per insectes escolítids, encara que
sí s’han detectat localitzacions puntuals amb problemes per
aquest insecte.
En el darrer trimestre del 2017 i principis del 2018 s’ha
apreciat un rebot de la incidència de danys per T. destruens i
Orthotomicus en diversos indrets de l’illa de Mallorca,
especialment als municipis de Bunyola, Calvià i Alcúdia; en
aquestes zones s’han elaborat uns plànols específics d’afectació
i s’han dut a terme mesures especials de control que s’estan
executant actualment.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 636/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tractaments per combatre el Tomicus
destruens.
Es realitzen diverses actuacions per al control del T.
destruens:
• Instal·lació de trampes per a la captura dels insectes adults:
les trampes s’instal·len en zones on s’han constatat danys,
perímetres d’incendis forestals, d’acumulació de fusta

•

•
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tallada i perímetre de zones on s’han dut a terme treballs
forestals (operacions silvícoles, faixes tallafocs,
aprofitaments forestals, etc.). L’any 2017 s’han instal·lat
198 trampes a Mallorca (95 de les quals es situen en el
perímetre de l’incendi d’Andratx des de l’any 2013), 10 a
Menorca, 8 a Eivissa i 4 a Formentera. Aquestes trampes es
revisen periòdicament i s’analitzen les captures obtingudes.
Instal·lació d’arbre esquer: actuació complementària al
trampeig, que es va realitzar a la Comuna de Bunyola amb
la instal·lació de 16 arbres esquers, que es revisaven
periòdicament.
Tallada i eliminació de peus amb alt nivell d’afectació per
evitar la proliferació de l’insecte nociu. Fins l’estiu de 2017
es van eliminar 20 arbres en la Comuna de Bunyola i
Biniamar, posteriorment, i després d’observar una alta
incidència de la plaga en alguns indrets de l’illa de
Mallorca, es planifica una nova actuació de tala i eliminació
de peus afectats, la qual es va iniciar en desembre de 2017
i continua en l’actualitat; en aquesta actuació estan
participant l’Ibanat, així com els ajuntaments de Bunyola i
Alcúdia, sota l’assessorament del Servei de Sanitat Forestal.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 637/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència de Orthotomicus erosus.
L’afectació dels pinars per la incidència del perforador dels
pins Orthotomicus erosus s’avalua entre els mesos de setembre
i octubre de cada anualitat i, per tant, en el moment actual
disposem de les dades de 2017.
Durant els mesos de setembre i octubre de 2017 es va dur
a terme una inspecció dels pinars de totes les Illes Balears per
valorar la seva afectació pel O. erosus i es va obtenir mapes
d’afectació per cadascuna de les illes. Arrel d’aquesta inspecció
s’intensifica en les finques públiques, zones incendiades, amb
acumulació de fusta o que han tingut als índexos de captures en
les trampes instal·lades.
En el darrer trimestre del 2017 i principis del 2018 s’ha
apreciat un rebot de la incidència de danys per T. destruens i
Orthotomicus en diversos indrets de l’illa de Mallorca,
especialment als municipis de Bunyola, Calvià i Alcúdia; en
aquestes zones s’han elaborat uns plànols específics d’afectació
i s’han dut a terme mesures especials de control que s’estan
executant actualment.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 638/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
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Popular, relativa a
l'Orthotomicus erosus.

tractaments

per

combatre

Es realitzen diverses actuacions per al control de l’O.
erosus:
• Instal·lació de trampes per a la captura dels insectes adults:
les trampes s’instal·len en zones on s’han constatat danys,
perímetres d’incendis forestals, d’acumulació de fusta
tallada i perímetre de zones on s’han dut a terme treballs
forestals (operacions silvícoles, faixes tallafocs,
aprofitaments forestals, etc.). L’any 2017 s’han instal·lat
198 trampes a Mallorca (95 de les quals es situen en el
perímetre de l’incendi d’Andratx des de l’any 2013), 10 a
Menorca, 8 a Eivissa i 4 a Formentera. Aquestes trampes es
revisen periòdicament i s’analitzen les captures obtingudes.
• Instal·lació d’arbre esquer: actuació complementària al
trampeig, que es va realitzar a la Comuna de Bunyola amb
la instal·lació de 16 arbres esquers, que es revisaven
periòdicament.
• Tallada i eliminació de peus amb alt nivell d’afectació per
evitar la proliferació de l’insecte nociu. Fins l’estiu de 2017
es van eliminar 20 arbres en la Comuna de Bunyola i
Biniamar. Posteriorment, i després d’observar una alta
incidència de la plaga en alguns indrets de l’illa de
Mallorca, es planifica una nova actuació de tala i eliminació
de peus afectats, la qual es va iniciar en desembre de 2017
i continua en l’actualitat. En aquesta actuació estan
participant l’Ibanat, així com els ajuntaments de Bunyola i
Alcúdia, sota l’assessorament del Servei de Sanitat Forestal.
Aquestes actuacions són les mateixes que per al control de
T. destruens, però aplicats en mesos diferents, en funció de
quan es troba una espècie o l’altra.
Palma, 6 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 639/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Projecte LIFE + "CERAMBYX".
Des del Servei de Sanitat forestal no tenim constància de
l’existència de cap projecte LIFE Cerambyx.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 640/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a grau d'execució del Pla Forestal de les
Illes Balears.
El Pla Forestal Balear es projecta amb un horitzó a llarg
termini, donada la naturalesa de les formacions forestals i de
conformitat amb les recomanacions internacionals per formular
instruments de planificació estratègica de la política forestal.

En principi, el Pla Forestal de les Illes Balears s’ha
d’actualitzar al final de final de cada un dels tres períodes
d’aplicació (2014-2020, 2021-2027 i 2028-2034), per procedir
a les adequacions pressupostàries pertinents en funció del marc
financer disponible, així com avaluar el grau de compliment
dels diferents eixos programàtics. Per això, es té previst
realitzar una avaluació interna del grau de desenvolupament del
pla com a referència per avaluar el seu nivell de compliment
mitjançant un Informe d’Avaluació, de manera que permeti
preparar la seva programació i la pugui adequar al següent
període d’execució, de conformitat amb els pressupostos i fonts
de finançament disponibles i d’acord amb les necessitats que
s’esdevinguin.
Les actuacions que contempla el Pla Forestal per al període
d’aplicació 2014-2020, es classifiquen en:
• Curt termini, aquelles actuacions la execució completa de
la qual es preveu durant els tres primers anys del primer
període d’aplicació del Pla Forestal de les Illes Balears
(2014-2016).
• Mig termini: execució completa durant els tres últims anys
del primer període d’aplicació del Pla Forestal de les Illes
Balears (2017-2020).
• Llarg termini: execució completa posterior al primer
període d’aplicació del Pla Forestal de les Illes Balears.
Donat que a dia d’avui no s’ha fet encara l’informe
d’avaluació esmentat, és difícil determinar en un nivell de
precisió òptim quin és el grau d’execució del Pla Forestal per
aquest primer període. Així i tot, si s’analitzen les 44
actuacions que es preveuen executar a curt termini (de les 98
actuacions que contempla el PFIB), és a dir, aquelles
actuacions l’execució completa de les quals es preveu durant
els tres primers anys del primer període d’aplicació del Pla
Forestal de les Illes Balears (2014-2016), el 100% de les
actuacions s’ha iniciat la seva implementació o execució, de les
quals el 87% s’han implementat comp (sic)
Per tant, pendents d’un informe més exhaustiu de
l’avaluació sobre els objectius aconseguits en el
desenvolupament del PFIB, sí que es pot confirmar que des de
la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca es treballa
activament en la posada en marxa dels 5 eixos plantejats pel
pla.
Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 642/18, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursos relacionats amb la nàutica duts
a terme per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
Us remetem a la resposta de les preguntes amb RGE núm.
10385/17 i 2039/17.
Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez
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Pesta porquina clàssica 2017

BI)
A les Preguntes RGE núm. 644/18 i 646/18 a 655/18, de
la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a control d’encelopatia
espongiforme transmissible, brucel·losi bovina, brucel·losi
caprina, llengua blava, tuberculosi bovina, leucosi
enzoòtica, peripneumònia contagiosa bovina, malaltia
d’Aujeszky, pesta porcina clàssica, pesta porquina africana
i malaltia vascular porcina durant el 2017.

Mostres

Mallorca

Menorca

Total

76

76

152

Pesta porquina africana 2017

Mostres

Mall.

Men.

Eivissa

Total

304

299

53

472

Encefalopatia espongiforme transmissible per illes 2017

Boví
Oví
Caprí

Mallorca

Menorca

Eivissa

Total

210
168
31

336
28
22

4
8
4

550
221
57

Mostres

Mallorca

Menorca

Total

76

76

152

(*) Entenem que us referiu a la malaltia vesicular porquina i no
vascular atès que la malaltia vascular no existeix.

Brucel·losi bovina per illes 2017

Mostres

Malaltia vesicular* porquina 2017

Mallorca

Menorca

Eivissa

Total

174

1.478

3

1.955

Palma, 26 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Brucel·losi caprina per illes 2017
Ordre de Publicació
Mostres

Mall.

Men.

Eiv.

Forment.

Total

1.193

345

168

253

1.731

Llengua blava per illes 2017

Mostres

Mallorca

Menorca

Total

118

354

472

Tuberculosi bovina per illes 2017

Mostres

Mallorca

Menorca

Eivissa

Total

7.322

17.682

313

25.317

Leucosi enzoòtica per illes 2017

Mostres

Mallorca

Menorca

Total

17

684

701

Perineumònia contagiosa bovina 2017

Mostres

Mallorca

Menorca

Total

17

684

701

BJ)
A la Pregunta RGE núm. 661/18, de la diputada Silvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actualització de la cartera de serveis i mapa assistencial a
plataformes web.
Actualment, les plataformes web del Servei de Salut tenen
actualitzat el mapa assistencial i la cartera de serveis.
No obstant això, tenint en compte els acords derivats de la
proposició no de llei 3348/2017, el Servei de Salut segueix
treballant en la millora de la informació, dins un procés de
millora i revisió de totes les plataformes web per adequar-les
als nous dispositius que utilitza la població.
En aquesta línia, el passat mes de desembre va entrar en
funcionament la nova web d’Atenció Primària de Mallorca, un
espai d’interacció dirigit als ciutadans i als professionals.
L’objectiu d’aquesta nova eina és esdevenir un fòrum per a la
divulgació de la tasca que es realitza als centres de salut.
El pacient pot obtenir la informació que necessita, com ara
demanar cita amb el seu metge/infermer, cercar el centre de
salut que li correspon per zona, o trobar quin és el dispositiu al
qual s’ha d’adreçar en cas d’urgència.
Palma, 6 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Malaltia d’Aujeszky 2017

Mostres

Mall.

Men.

Eiv.

Form.

Total

6.358

1.966

188

22

8.534

Ordre de Publicació
BK)
A les Preguntes RGE núm. 662/18 a 664/18 i 666/18, de
la diputada Silvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt,
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relatives a subvencions ILLENC edició i promoció de
literatura infantil i juvenil.

Palma, 6 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

El nombre d’obres que han rebut subvenció als danys
sol·licitats han estats les següents:
Any 2015: 12 obres; any 2016: 24 obres; any 2017: 33
obres.
El Govern estarà representat, mitjançant ILLENC, a les
següents fires al llarg del 2018: Bologna Children’s Book Fair,
Warsaw Book Fair, Feria Internacional LIBER, Frankfurt Book
Fair, Feria Internacional del libro de Guadalajar, Piú Libri, Piú
Liberi.
El Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, té informació de totes les editorials que
editen literatura infantil i juvenil a les Illes Balears encara que
si per especialitzada es refereix a què es dediquin única i
exclusivament a editar llibres de literatura infantil i juvenil no
n’hi ha cap.
El Govern ofereix aquestes dades mitjançant la web de
l’Institut d’Estudis Baleàrics (http://www.illenc.cat/ca/on) on
es troba informació actualitzada a dia d’avui de tots els
il·lustradors de les Illes Balears, així com dels autors.
Palma, 20 de febrer de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 1089/18, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
grau d'execució pressupostària d'ABAQUA.
A dia d’avui no disposem d’aquesta informació en no estar
tancat l’any 2017.
Palma, 16 de febrer de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura, i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BO)
A les Preguntes RGE núm. 1123/18 a 1126/18, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a
l’Administració General de l’Estat en sanitat, en educació
i en serveis socials i a import de les operacions comunicat a
l’Administració General de l’Estat del mes de gener.
Total pendent de pagament a 31/01/2010 (deute comercial)
Àmbit

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 667/18, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament de l'112.
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 799/18, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
brot d'hepatitis A a un restaurant de Palma.

El 18 de desembre un metge va comunicar un cas
d’hepatitis A i un altra possible cas, amic del primer. El 20 de
desembre, després de revisar tots els casos d’hepatitis A
diagnosticats el 2017 es va detectar un cas d’un ajudant de
cuina que treballava en el mateix restaurant que els dos casos
anteriors. El dia 21 es va comunicar a Seguretat Alimentària,
que va anar-hi el dia 22 de desembre. En aquell moment, hi
havia una sospita d’associació amb el restaurant, però no era
l’única hipòtesi, ja que no estava fent feina. Per tot això, i tenint
en compte que les deficiències observades no eren greus, es va
fer una proposta de suspensió condicionada a la correcció de
les deficiències en 10 dies.

Sanitat
Educació
Serveis socials
Resta

Import de les operacions en
milers d’euros
105.187,87
4.524,40
1.233,24
32.229,26

Palma, 15 de febrer de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 1127/18, del diputat Andreu
Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a import de les operacions del pendent de
pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament de gener.
L’import sol·licitat és 7.305,00 milers d’euros.
Palma, 15 de febrer de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BQ)
A les Preguntes RGE núm. 1195/18 a 1198/18, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents a 1 de febrer de
2018 als consells insulars.

BOPIB núm. 137 - 13 d'abril de 2018
Pagaments pendent als consells insulars a 1 de febrer de
2018:
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca

1.724.612,76
1.687.328,87
56.576,69
695.045,61
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Els informem que des de l’1 de gener de 2015 l’Ens públic
de radiotelevisió de les Illes Balears presta el servei públic de
radiotelevisió autonòmica de manera directa mitjançant els seus
propis recursos i mitjans.
Santa Ponça, 19 de març de 2018
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Palma, 15 de febrer de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
BR)
A les Preguntes RGE núm. 1265/18 a 1268/18, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern a 1 de febrer de
2018 amb els consells insulars.
Deute pendent amb els consells insulars a 1 de febrer de
2018:
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca

1.724.612,76
1.687.328,87
56.576,69
695.045,61

Ordre de Publicació
A)
Tramitació davant el Ple de la cambra per a la
Proposició no de llei RGE núm. 2756/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'abril de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3181/18,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a la modificació de la
normativa reguladora de l'impost municipal sobre vehicles de
tracció mecànica, a tramitar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, es tramiti davant el Ple de la cambra.

Palma, 15 de febrer de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 1514/18, del diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
logotip de l'aniversari de la declaració del Parc Natural de
S'Albufera (1).
El nou logotip identificatiu del 30 aniversari de la
declaració del Parc Natural de s’Albufera ha tingut un cost de
sis-cents setanta-vuit euros amb quaranta cèntims (678,40€).
Palma, 16 de març de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
BT)
A les Preguntes RGE núm. 1792/18 i 1797/18, del
diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a import total de les
operacions del pendent de pagament expressat en milers
d’euros a efectes del càlcul del període de pagament segons
el disposat al RD 635/2014 de l’Ens Públic Ràdio i Televisió
de les Illes Balears.
L’import total de les operacions del pendent de pagament
a 31 de desembre de 2017 de l’entitat Ràdio de les Illes Balears
SAU (extingides en data 31/12/2014) és de 0 euros.

Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 2898/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'abril de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3186/18,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda que,
conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, la
proposició no de llei esmentada, relativa a Unitat Militar
d'Emergències (UME) a les Illes Balears, es tramiti per aquest
procediment.
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Designació de nou portaveu titular i persona que
eventualment el pot substituir del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'abril de 2018, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3222/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
mitjançant el qual es comunica la designació de portaveu titular
i de persona que eventualment el pot substituir d'aquest grup:

D)
Incorporació de la diputada Agustina Vilaret i González
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i acceptació de la
dita incorporació per part del grup esmentat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'abril de 2018, resta assabentada de la incorporació de la
diputada Agustina Vilaret i González al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, així com de l'acceptació de la dita
incorporació per part del grup esmentat (escrits RGE núm.
3551/18 i 3552/18).
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Portaveu titular
Josep Ferrà i Terrasa
Persona que eventualment el pot substituir
Antoni Reus i Darder
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Renúncia a la condició de diputat de David Abril i
Hervás.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'abril de 2018, resta assabentada de l'admissió per
delegació de l'escrit RGE núm. 3434/18, presentat per David
Abril i Hervás, mitjançant el qual comunica la seva renúncia a
la condició de diputat.
Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
E)
Designació de membres del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca a diferents comissions i ponències.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 d'abril de 2018, resta assabentada dels escrits RGE núm.
3606/18 a 3608/18, presentats pel portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant el qual comunica
la nova designació de membres d'aquest grup a diferents
comissions i ponències, segons el detall següent:
Comissió d'Hisenda i Pressuposts
Gabriel Barceló i Milta
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
Agustina Vilaret i González
Comissió de Cultura, Educació i Esports
Agustina Vilaret i González
Comissió de Peticions
Agustina Vilaret i González
Comissió d'Assumptes Europeus
Agustina Vilaret i González
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears
Antoni Reus i Darder

En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 11 d'abril de 2018, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics dels diputats i les diputades, corresponent al Sr.
David Abril i Hervás, a la qual podeu accedir a través d'aquest
enllaç.

Ponència per a l'estudi del document lliurat al Parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta
per "Illes per un Pacte Educatiu"
Agustina Vilaret i González

Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 11 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ponència per elaborar les bases d'un pla autonòmic sobre
l'envelliment de la població de les Illes Balears
Agustina Vilaret i González
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F)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Joan Mascaró i Bosch com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari Socialista.
Atès que:
1. L’Hble. Sr. Andreu Alcover i Ordinas, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, sol·licita el nomenament del Sr. Joan
Mascaró i Bosch com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Socialista amb unes retribucions de 24.437,28 €
anuals amb una jornada a temps complet, mitjançant escrit amb
RGE núm. 3114/2018, de 27 de març de 2018.
2. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Joan Mascaró i Bosch com a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 28 de març de
2018 i amb unes retribucions corresponents a 24.437,28 €
anuals.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la publicació de la
resolució.
b) El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar
el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs
de reposició. Un cop transcorregut un mes de la interposició del
recurs potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la
resolució, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps.
c) No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 28 de març de 2018
El president del Parlament de les Illes Balears
Baltasar Picornell i Lladó
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