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Z) RGE núm. 4127/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de maig de 2018.
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l'Ajuntament de Felanitx a 1 de maig de 2018.
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a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de maig de 2018.
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a l'Ajuntament de Formentera a 1 de maig de 2018.
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AI) RGE núm. 4136/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de maig de 2018.
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AJ) RGE núm. 4137/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Inca a 1 de maig de 2018.
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AK) RGE núm. 4138/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de maig de 2018.
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AL) RGE núm. 4139/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
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AM) RGE núm. 4140/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llubí a 1 de maig de 2018.
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AN) RGE núm. 4141/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de maig de 2018.
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AO) RGE núm. 4142/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Manacor a 1 de maig de 2018.
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AP) RGE núm. 4143/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de maig de 2018.
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AQ) RGE núm. 4144/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maó a 1 de maig de 2018.
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AR) RGE núm. 4145/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de maig de 2018.
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AS) RGE núm. 4146/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Marratxí a 1 de maig de 2018.
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AT) RGE núm. 4147/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Montuïri a 1 de maig de 2018.
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AU) RGE núm. 4148/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Muro a 1 de maig de 2018.
7710
AV) RGE núm. 4149/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Palma a 1 de maig de 2018.
7710
AW) RGE núm. 4150/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Petra a 1 de maig de 2018.
7710
AX) RGE núm. 4151/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Pollença a 1 de maig de 2018.
7710
AY) RGE núm. 4152/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Porreres a 1 de maig de 2018.
7710
AZ) RGE núm. 4153/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de maig de 2018.
7710
BA) RGE núm. 4154/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de maig de 2018.
7711
BB) RGE núm. 4155/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de maig de 2018.
7711
BC) RGE núm. 4156/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de maig de 2018.
7711
BD) RGE núm. 4157/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de maig de 2018.
7711
BE) RGE núm. 4158/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de maig de 2018.
7711
BF) RGE núm. 4159/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de maig de 2018.
7711
BG) RGE núm. 4160/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de maig de 2018.
7712
BH) RGE núm. 4161/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de maig de 2018.
7712
BI) RGE núm. 4162/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es Riu a 1 de maig de 2018.
7712
BJ) RGE núm. 4163/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de maig de 2018.
7712
BK) RGE núm. 4164/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de maig de 2018.
7712
BL) RGE núm. 4165/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santanyí a 1 de maig de 2018.
7712
BM) RGE núm. 4166/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Selva a 1 de maig de 2018.
7713
BN) RGE núm. 4167/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de maig de 2018.
7713
BO) RGE núm. 4168/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de maig de 2018.
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BP) RGE núm. 4169/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sineu a 1 de maig de 2018.
7713
BQ) RGE núm. 4170/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sóller a 1 de maig de 2018.
7713
BR) RGE núm. 4171/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Son Servera a 1 de maig de 2018.
7713
BS) RGE núm. 4172/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de maig de 2018.
7714
BT) RGE núm. 4173/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de maig de 2018.
7714
BU) RGE núm. 4174/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular d'Eivissa a 1 de maig de 2018.
7714
BV) RGE núm. 4175/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Formentera a 1 de maig de 2018.
7714
BW) RGE núm. 4176/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Mallorca a 1 de maig de 2018.
7714
BX) RGE núm. 4177/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Menorca a 1 de maig de 2018.
7714
BY) RGE núm. 4178/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de maig de 2018.
7715
BZ) RGE núm. 4179/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de maig de 2018.
7715
CA) RGE núm. 4180/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de maig de 2018.
7715
CB) RGE núm. 4181/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de maig de 2018.
7715
CC) RGE núm. 4182/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de maig de 2018.
7715
CD) RGE núm. 4183/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de maig de 2018.
7715
CE) RGE núm. 4184/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de maig de 2018.
7715
CF) RGE núm. 4185/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de maig de 2018.
7716
CG) RGE núm. 4186/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de maig de 2018.
7716
CH) RGE núm. 4187/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger a 1 de maig de 2018.
7716
CI) RGE núm. 4188/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de maig de 2018.
7716
CJ) RGE núm. 4189/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de maig de 2018.
7716
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CK) RGE núm. 4190/18, 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 de maig de 2018.
7716
CL) RGE núm. 4191/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Campos a 1 de maig de 2018.
7716
CM) RGE núm. 4192/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de maig de 2018.
7717
CN) RGE núm. 4193/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de maig de 2018.
7717
CO) RGE núm. 4194/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Consell a 1 de maig de 2018.
7717
CP) RGE núm. 4195/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de maig de 2018.
7717
CQ) RGE núm. 4196/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a 1 de maig de 2018.
7717
CR) RGE núm. 4197/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de maig de 2018.
7717
CS) RGE núm. 4198/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de maig de 2018.
7718
CT) RGE núm. 4199/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de maig de 2018.
7718
CU) RGE núm. 4200/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de maig de 2018.
7718
CV) RGE núm. 4201/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de maig de 2018.
7718
CW) RGE núm. 4202/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de maig de 2018.
7718
CX) RGE núm. 4203/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de maig de 2018.
7718
CY) RGE núm. 4204/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de maig de 2018.
7718
CZ) RGE núm. 4205/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de maig de 2018.
7719
DA) RGE núm. 4206/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de maig de 2018.
7719
DB) RGE núm. 4207/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de maig de 2018.
7719
DC) RGE núm. 4208/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de maig de 2018.
7719
DD) RGE núm. 4209/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de maig de 2018.
7719
DE) RGE núm. 4210/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de maig de 2018.
7719
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DF) RGE núm. 4211/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de maig de 2018.
7719
DG) RGE núm. 4212/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de maig de 2018.
7720
DH) RGE núm. 4213/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de maig de 2018.
7720
DI) RGE núm. 4214/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de maig de 2018.
7720
DJ) RGE núm. 4215/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a 1 de maig de 2018.
7720
DK) RGE núm. 4216/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de maig de 2018.
7720
DL) RGE núm. 4217/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de maig de 2018.
7720
DM) RGE núm. 4218/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de maig de 2018.
7721
DN) RGE núm. 4219/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro a 1 de maig de 2018.
7721
DO) RGE núm. 4220/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma a 1 de maig de 2018.
7721
DP) RGE núm. 4221/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra a 1 de maig de 2018.
7721
DQ) RGE núm. 4222/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de maig de 2018.
7721
DR) RGE núm. 4223/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de maig de 2018.
7721
DS) RGE núm. 4224/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de maig de 2018.
7721
DT) RGE núm. 4225/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de maig de 2018.
7722
DU) RGE núm. 4226/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de maig de 2018.
7722
DV) RGE núm. 4227/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de maig de 2018.
7722
DW) RGE núm. 4228/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de maig de 2018.
7722
DX) RGE núm. 4229/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de maig de 2018.
7722
DY) RGE núm. 4230/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de maig de 2018.
7722
DZ) RGE núm. 4231/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de maig de 2018.
7723
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EA) RGE núm. 4232/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de maig de 2018.
7723
EB) RGE núm. 4233/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de maig de 2018.
7723
EC) RGE núm. 4234/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de maig de 2018.
7723
ED) RGE núm. 4235/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de maig de 2018.
7723
EE) RGE núm. 4236/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de maig de 2018.
7723
EF) RGE núm. 4237/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva a 1 de maig de 2018.
7723
EG) RGE núm. 4238/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de maig de 2018.
7724
EH) RGE núm. 4239/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de maig de 2018.
7724
EI) RGE núm. 4240/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de maig de 2018.
7724
EJ) RGE núm. 4241/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de maig de 2018.
7724
EK) RGE núm. 4242/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de maig de 2018.
7724
EL) RGE núm. 4243/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de maig de 2018.
7724
EM) RGE núm. 4244/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de maig de 2018.
7724
EN) RGE núm. 4245/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 de maig de 2018.
7725
EO) RGE núm. 4246/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular de Formentera a 1 de maig de 2018.
7725
EP) RGE núm. 4247/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb el Consell Insular de Mallorca a 1 de maig de 2018.
7725
EQ) RGE núm. 4248/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular de Menorca a 1 de maig de 2018.
7725
ER) RGE núm. 4250/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions a "Cárnicas Vicente"
el darrer any.
7725
ES) RGE núm. 4251/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions a "Cárnicas
Vicente".
7725
ET) RGE núm. 4252/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de la conselleria en
relació amb "Cárnicas Vicente".
7726
EU) RGE núm. 4253/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites de l'inspector de sanitat
a "Cárnicas Vicente".
7726
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EV) RGE núm. 4254/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supervisió de l'inspector de
sanitat en relació amb el cas de "Cárnicas Vicente".
7726
EW) RGE núm. 4255/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat de "Cárnicas Vicente".
7726

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4291/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçament de les dones
en procés de gestació de Menorca a Mallorca per manca d'un ecògraf fiable.
7726
B) RGE núm. 4299/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient tramitat al SOIB que
ha acabat amb la dimissió del tinent de batle de l'Ajuntament d'Eivissa.
7726
C) RGE núm. 4303/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a trasllat de les
embarassades menorquines a Mallorca.
7727
D) RGE núm. 4374/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofensiva del Govern de l'Estat i els
seus socis contra la llengua pròpia de les Illes Balears.
7727
E) RGE núm. 4384/18, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora de les
connexions marítimes amb Menorca.
7727
F) RGE núm. 4385/18, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reducció del nombre de
places turístiques.
7727
G) RGE núm. 4386/18, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures davant
l'abocament de fuel.
7727
H) RGE núm. 4387/18, 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.
7728
I) RGE núm. 4388/18, de la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estratègia de gestió
a IB3.
7728
J) RGE núm. 4389/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a Serra
de Tramuntana.
7728
K) RGE núm. 4390/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a creació d'una unitat d'hemodinàmica a Son Llàtzer.
7728
L) RGE núm. 4391/18 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 4400/18), del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a polítiques en matèria d'habitatge.
7728
M) RGE núm. 4392/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en l'inici de la
nova escola d'Inca.
7728
N) RGE núm. 4393/18, del diputat Antoni Campos i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació de les
infraestructures de les Illes Balears.
7728
O) RGE núm. 4394/18, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés d'escolarització
previst per al proper curs.
7729
P) RGE núm. 4395/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves de vacunes i medicació
profilàctica suficients per a 2018.
7729
Q) RGE núm. 4396/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de pediatre format
en neurologia a l'Hospital Can Misses.
7729
R) RGE núm. 4397/18, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves figures impositives.
7729

7678

BOPIB núm. 141 - 11 de maig de 2018

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a dret a ser atesos a les oficines del SOIB
més properes al domicili, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
7729
B) RGE núm. 4314/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca, relativa a increment de les compensacions per
desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per a assistència sanitària fora de la seva illa de residència, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
7730

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 5722/16, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lloguer d'ocupació de terrenys per les obres de pluvials d'Alaior.
7731
B) A la Pregunta RGE núm. 9566/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ports, 2.
7732
C) A la Pregunta RGE núm. 9567/17, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a ports, 3.
7732
D) A les Preguntes RGE núm. 11010/17 a 11028/17, 11030/17 a 11067/17, 11502/17 a 11654/17, 11677/17 a 11714/17, 11745/17
a 11832/17, 11924/17 a 12061/17 i 12097/17 a 12174/17, presentades pel diputat Xico Tarrés i marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a centres educatius de les Illes Balears.
7733
E) A la Pregunta RGE núm. 874/18, presentada per la diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gestions de l'IBAVI en relació amb el desnonament d'una dona per no poder pagar el lloguer.
7733
F) A les Preguntes RGE núm. 1077/18 i 1078/18, presentades per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives a Ibavi Camp Redó (2 i 3).
7733
G) A les Preguntes RGE núm. 1079/18 a 1083/18 i 1069/18 a 1075/18, presentades per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño,
del Grup Parlamentari Mixt, relatives a Ibavi Mallorca (1 a 3), Ibavi Menorca (1 a 3), Ibavi Eivissa (1 a 3) i Ibavi Formentera (1 a 3).
7733
H) A la Pregunta RGE núm. 1410/18, presentada per la diputada Joana Aina Campomar i Orell, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a informació de les inversions de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
7733
I) A les Preguntes RGE núm. 1749/18 a 1752/18, presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a llicències de vehicles de lloguer amb conductor.
7733
J) A les Preguntes RGE núm. 1821/18 i 1822/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre per dur a terme
programes en matèria d'acció social destinats a la promoció social i personal de persones amb discapacitat i malaltia mental, i import.
7734
K) A les Preguntes RGE núm. 1823/18 i 1824/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, dels ajuts individuals destinats a sufragar les despeses derivades de l'assistència
a persones grans en règim d'acolliment en un domicili particular, i import.
7734
L) A les Preguntes RGE núm. 1831/18 i 1832/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
sensibilització i educació al desenvolupament, i import.
7734
M) A les Preguntes RGE núm. 1833/18 i 1834/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per dur a terme
projectes de cooperants, i import.
7735
N) A les Preguntes RGE núm. 1835/18 i 1836/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
cooperació al desenvolupament, i import.
7735
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O) A les Preguntes RGE núm. 1837/18 i 1838/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre en matèria de
postemergències, i import.
7735
P) A les Preguntes RGE núm. 1839/18 a 1852/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts destinats a promocionar la donació de sang i a fer una captació directa
de donats a tots els municipis de les Illes Balears, per a promocionar la salut i l’educació per a la salut en l’àmbit educatiu de les Illes
Balears, per a programes de promoció de la salut, per prevenir les addiccions, per prevenir la infecció per VIH i altres de transmissió
sexual, per reduir els danys derivats del consum de drogues, per a activitats de formació, informació, educació i assessorament als
consumidors, i import.
7735
Q) A les Preguntes RGE núm. 1855/18 i 1856/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial mitjançant nous models
empresarials per a pimes; internacionalització de pimes; plans de millora competitiva, de màrqueting i de disseny; i actuacions de millora
de la competitivitat, i import.
7735
R) A la Pregunta RGE núm. 1857/18, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a promoció del teixit industrial, foment de la modernització de sistemes de gestió
i sistemes productius, millora del teixit productiu i posicionament estratègic de la indústria, promoció i implantació de les TIC a la
indústria.
7736
S) A la Pregunta RGE núm. 1858/18, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
en conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a promoció del teixit industrial, foment de la
modernització de sistemes de gestió i sistemes productius, millora del teixit productiu i posicionament estratègic de la indústria,
promoció i implantació de les TIC a la indústria.
7736
T) A les Preguntes RGE núm. 1859/18 i 1860/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a promoció de l'esperit empresarial i la cultura industrial mitjançant
nous models d'empresa industrial, foment del factor emprenedor a la indústria balear, exploració de nous mercats, ajuts a centres
tecnològics i col·laboracions amb altres centres i entitats, i import.
7736
U) A les Preguntes RGE núm. 1861/18 i 1862/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per fomentar l'emprenedoria, i import.
7736
V) A les Preguntes RGE núm. 1863/18 i 1864/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de les subvencions de quotes a la seguretat Social derivades de la capitalització
de les prestacions per desocupació, i import.
7736
W) A les Preguntes RGE núm. 1865/18 i 1866/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat, i import.
7736
X) A les Preguntes RGE núm. 1867/18 i 1868/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ajuts per a l'ocupació de persones amb dificultats especials d'integració en el mercat de treball, d'acord amb l'Estratègia
espanyola d'Ocupació, i import.
7737
Y) A les Preguntes RGE núm. 1873/18 i 1874/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i la salut laboral en el treball, i import.
7737
Z) A la Pregunta RGE núm. 1962/18, presentada pel diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proves
d'oposicions a cossos generals.
7737
AA) A les Preguntes RGE núm. 1966/18 i 1967/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, la reducció o la gestió de residus, i import. 7738
AB) A les Preguntes RGE núm. 1968/18 i 1969/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre per
a l'exercici de 2017, i import.
7738
AC) A les Preguntes RGE núm. 2026/18 i 2027/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als desplaçaments a la península, illes Canàries, Ceuta i Melilla dels
esportistes i clubs esportius, i import.
7739
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AD) A les Preguntes RGE núm. 2028/18 i 2029/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als desplaçaments del material esportiu a la península, illes Canàries, Ceuta
i Melilla dels esportistes i clubs esportius, i import.
7739
AE) A les Preguntes RGE núm. 2030/18 i 2031/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports col·lectius
i individuals, i import.
7739
AF) A les Preguntes RGE núm. 2032/18 i 2033/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als esportistes destacats, i import.
7739
AG) A les Preguntes RGE núm. 2034/18 i 2035/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a la gestió ordinària de les federacions esportives de les Illes
Balears, i import.
7739
AH) A les Preguntes RGE núm. 2036/18 i 2037/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions a facilitar la pràctica esportiva a totes les persones
independentment de l'edat i la situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar social,
d'integració i igualtat, i import.
7740
AI) A les Preguntes RGE núm. 2038/18 i 2039/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts a les federacions esportives de les Illes Balears per atendre les necessitats
derivades dels programes de tecnificació esportiva, i import.
7740
AJ) A les Preguntes RGE núm. 2040/18 i 2041/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana, i import.7740
AK) A les Preguntes RGE núm. 2042/18 i 2043/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts destinats a premsa diària escrita en català, i import.
7740
AL) A les Preguntes RGE núm. 2044/18 i 2045/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts destinats a la premsa local i a la de temàtica especialitzada escrita en
català, i import.
7740
AM) A les Preguntes RGE núm. 2046/18 i 2047/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts destinats a la millor campanya publicitària en llengua catalana a l'àmbit
de les Illes Balears, i import.
7741
AN) A les Preguntes RGE núm. 2048/18 i 2049/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions adreçades a les entitats juvenils, i import.
7741
AO) A les Preguntes RGE núm. 2050/18 i 2051/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, de subvencions destinades a finançar projectes d'intervenció, recerca i
publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit territorial de les Illes Balears, i import.
7741
AP) A les Preguntes RGE núm. 2052/18 i 2053/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per la realització de pràctiques en empreses de diversos àmbits dirigides
a joves nascuts o residents a les Illes Balears d'entre 18 i 30 anys, i import.
7741
AQ) A les Preguntes RGE núm. 2054/18 i 2055/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a la convocatòria de premis i certàmens del programa cultural Art Jove,
i import.
7741
AR) A les Preguntes RGE núm. 2056/18 i 2057/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per a l'any 2017, i import.
7742
AS) A les Preguntes RGE núm. 2058/18 i 2059/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de la música i dels
músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears, i import.
7742
AT) A les Preguntes RGE núm. 2060/18 i 2061/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus d'arts
escèniques de les Illes Balears, i import.
7742
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AU) A les Preguntes RGE núm. 2062/18 i 2063/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de
projectes d'arts visuals de les Illes Balears, i import.
7742
AV) A les Preguntes RGE núm. 2064/18 i 2065/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en què
es fomenti la projecció exterior, i import.
7743
AW) A les Preguntes RGE núm. 2066/18 i 2067/18, presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a places de joves músics que cursen els estudis superiors (inclosos tots
els instruments) per participar durant tres setmanes de la temporada simfònica, i import.
7743
AX) A les Preguntes RGE núm. 2136/18 a 2147/18, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a llista d'espera d'hospitals públics de les Illes Balears.
7743
AY) A la Pregunta RGE núm. 2235/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plus d'insularitat dels metges d'Eivissa.
7744
AZ) A la Pregunta RGE núm. 2237/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitat amb la qual s'han retribuït el mes de gener de 2018 els metges de Formentera en concepte de plus d'insularitat.
7744
BA) A la Pregunta RGE núm. 2238/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plus d'insularitat dels metges de Formentera.
7744
BB) A la Pregunta RGE núm. 2240/18, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitat amb la qual s'han retribuït el mes de gener de 2018 els metges de Menorca en concepte de plus d'insularitat.
7744
BC) A la Pregunta RGE núm. 2254/18, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a participació del Govern de les Illes Balears, en aplicació de la Llei 10/2016, de 13 de juny, respecte de la recuperació de tres víctimes
de la Guerra Civil en el municipi de Santa Eulàlia del Riu a Eivissa.
7744
BD) A la Pregunta RGE núm. 2255/18, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a repercussió a IB3 de la localització, recuperació i identificació de tres víctimes de la Guerra Civil en el municipi de santa Eulàlia del
Riu a Eivissa.
7744
BE) A la Pregunta RGE núm. 2256/18, presentada pel diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a resultat de la identificació de tres cossos trobats al cementiri de Formentera.
7745
BF) A la Pregunta RGE núm. 2385/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspectors de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.
7745
BG) A la Pregunta RGE núm. 2387/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspectors de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
7746
BH) A la Pregunta RGE núm. 2389/18, presentada per la diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inspectors de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
7746
BI) A la Pregunta RGE núm. 2549/18, presentada pel diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a modernització d'establiments turístics.
7746
BJ) A la Pregunta RGE núm. 2759/18, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a expropiació de terrenys.
7746
BK) A les Preguntes RGE núm. 2769/18 a 2776/18, presentades per la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a concessió d'ajudes estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (1 a 8).
7746

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4090/18, 4091/18 i 4081/18.

7746

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016, de
17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
7747
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4. INFORMACIONS
A) Fixació per als propers períodes de sessions d'aquesta legislatura.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.5. PROJECTES DE REGLAMENT
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de maig de 2018, admet a tràmit, conformement amb el
punt 3 de la Resolució reguladora del procediment per a la
tramitació i l’aprovació, si escau, del reglament de
funcionament i règim intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears, i les seves
modificacions posteriors, l'escrit RGE núm. 2911/18, del
director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears, de Projecte de reglament de funcionament
i de règim interior de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears.
Així mateix, n'ordena la publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, i la tramesa a la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals perquè s’hi tramiti.
Igualment, ordena que es publiqui a la pàgina web del
Parlament, i es comuniqui, a través d’anuncis en mitjans de
difusió general, l’inici d’un termini de trenta dies (que
finalitzarà el proper dia 15 de juny) per tal que la ciutadania
de les Illes Balears pugui participar en la seva tramitació
mitjançant la presentació de les al·legacions que consideri
oportunes. En el transcurs d’aquest termini, els serveis de la
cambra elaboraran un dossier documental amb els antecedents
normatius necessaris per a la il·lustració de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals.
Igualment, la Mesa acorda de trametre’l al Govern de les
Illes Balears perquè el trameti, al seu torn, a l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i als ens del
sector públic instrumental (organismes autònoms, entitats
públiques empresarials, societats mercantils públiques,
fundacions del sector públic i consorcis sota la dependència de
l’Administració de la comunitat autònoma o vinculats); als
consells insulars perquè el trametin, al seu torn, als ens que en
depenen o s’hi vinculen, inclosos els consorcis; als municipis
i altres ens de l’Administració local de les Illes Balears,
perquè el trametin als ens que en depenen o s’hi vinculen,
inclosos mancomunitats i consorcis; a la Sindicatura de
Comptes, al Consell Consultiu, al Consell Econòmic i Social,
a l’Agència Tributària de les Illes Balears i a la Universitat de
les Illes Balears. Igualment, acorda de procedir-ne a la
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a
coneixement general i per tal que la ciutadania de les Illes
Balears pugui participar en la tramitació mitjançant la
presentació de les al·legacions oportunes.
Palma, a 9 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Jaume Far Jiménez, com a director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, en
virtut del nomenament efectuat per la resolució de 10 de gener
de 2018, del president del Parlament (BOIB núm. 6, de 12 de
gener de 2018), en compliment del que es disposa a la
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disposició final tercera de la Llei 18/2016, de 9 de desembre,
de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, presenta el projecte de reglament
de funcionament i de règim intern de l'Oficina perquè la
corresponent comissió parlamentària dugui a terme la seva
tramitació i, si escau, l'aprovi.
Palma, a 19 de març de 2018
El director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears
Jaume Far Jiménez

PROJECTE DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
I RÈGIM INTERIOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ
I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES
BALEARS
ÍNDEX
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TÍTOL I. ESTRUCTURA ORGÀNICA I DE
FUNCIONAMENT
Capítol 1. Naturalesa i finalitat
Article 1. Naturalesa i finalitat
Capítol 2. Estructura organitzativa
Article 2. Competències del director o la directora
Article 3. Àrees de l’Oficina
Article 4. El director adjunt o la directora adjunta
Article 5. Secció d’Assumptes Generals, Recursos
Humans i Administració Econòmica
Article 6. Àrea d’Ètica i Prevenció
Article 7. Àrea d’Anàlisi i Explotació de la Informació
Article 8. Àrea d’Investigació
Article 9. Assessoria jurídica
Article 10. Règim de recursos
Capítol 3. Comunicacions electròniques amb organismes i
càrrecs públics
Article 11. Concepte de càrrec públic
Article 12. Creació de la seu electrònica i del registre
electrònic de l’Oficina
Article 13. Comunicacions entre l’Oficina i les
administracions, els ens públics i els càrrecs públics inclosos en
el seu àmbit d’actuació
Capítol 4. Actuacions de coordinació amb altres organismes
dedicats al control de l’activitat economicofinancera del sector
públic
Article 14. Coordinació amb la Sindicatura de Comptes
Article 15. Coordinació amb altres òrgans de control
Capítol 5. Planificació d’actuacions
Article 16. Directrius generals de prevenció i control
Article 17. Pla d’investigació
TÍTOL II. LA TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES I MESURES
DE PROTECCIÓ
Article 18. Tramitació de denúncies en les quals consti la
identificació del denunciant
Article 19. Tramitació de denúncies o alertes anònimes o
imprecises
Article 20. Mesures de protecció dels denunciants o
alertadors
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TÍTOL III. PROCEDIMENT D’INVESTIGACIÓ
Capítol 1. Inici
Article 21. Formes d’iniciació
Article 22. Requeriments d’informació
Article 23. Expedients d’investigació
Article 24. Duració de les actuacions d’investigació
Article 25. Documentació de les actuacions
d’investigació
Article 26. Secret de les actuacions
Article 27. Interrupció de les actuacions
Capítol 2. Desenvolupament
Article 28. Horari de les actuacions d’investigació
Article 29. Visites d’inspecció o investigació
Article 30. Entrevistes personals
Article 31. Tràmit d’audiència
Article 32. Informació bancària
Article 33. Mesures cautelars
Capítol 3. Conclusió
Article 34. Resultat del procediment d’investigació
Article 35. Seguiment de les actuacions
Capítol 4. Actuacions per a la recuperació de los fons
defraudats i cobrament de sancions
Article 36. Mesures d’assegurament
Article 37. Decomís de béns i drets
Article 38. Tributació de guanys il·lícits
Article 39. Cobrament de les sancions imposades per
l’Oficina

Article 63. Deures del personal de l’Oficina
Article 64. Incompatibilitats
Article 65. Règim disciplinari
Article 66. Règim d’impugnació de les resolucions en
matèria de personal

TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR
Article 40. Informació clau i rellevant
Article 41. Perjudicis per a la investigació
Article 42. Impedir o dificultar l’exercici de les funcions
Article 43. Quantia econòmica defraudada
Article 44. Comissió de diverses infraccions
Article 45. Criteris de graduació
Article 46. Recursos

El Reglament s’estructura en 66 articles, agrupats en 8
títols, a més de tres disposicions addicionals, una transitòria i
una final.

TÍTOL V. REGI ST RE DE DECLARACIONS
PATRIMONIALS I D’ACTIVITATS
Article 47. Informació continguda al Registre
Article 48. Presentació telemàtica
Article 49. Contrast de la informació declarada
TÍTOL VI. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Article 50. Participació ciutadana.
TÍTOL VII. RÈGIM ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI
Article 51. Pressupost i comptabilitat
Article 52. Òrgan de contractació i competències
pressupostàries
Article 53. Recursos econòmics
Article 54. Liquidació del pressupost
Article 55. Control financer
TÍTOL VIII. RÈGIM DE PERSONAL. DEURES I RÈGIM
DISCIPLINARI
Article 56. Personal al servei de l’Oficina
Article 57. Règim jurídic
Article 58. Relació de llocs de treball
Article 59. Procediments d’incorporació als llocs de treball
de l’Oficina
Article 60. Caps d’àrea
Article 61. Funcionaris de carrera
Article 62. Funcionaris interins

Disposició addicional primera. Cobertura de les places
previstes en la relació de llocs de treball
Disposició addicional segona. Comunicacions electròniques
Disposició addicional tercera. Fitxer de dades de caràcter
personal
Disposició transitòria. Registre de declaracions patrimonials i
activitats
Disposició final. Entrada en vigor
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord amb el disposat a la disposició final tercera de la
Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears
(BOIB de 15 de desembre de 2016), el Reglamento de
funcionament i règim interior present regula l’organització, el
règim jurídic i el funcionament de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, d’ara en endavant
l’Oficina.

El títol I, a més de les funcions del director o la directora,
enumera les àrees en què s’organitza l’Oficina, amb el detall de
les funcions que corresponen a cadascuna. Conformement amb
les funcions encomanades per la llei a l’Oficina, aquesta
s’estructura en 3 àrees operatives: la d’Ètica i prevenció, la
d’Anàlisi i explotació de la informació i la d’investigació. Cal
destacar que s’atribueix a l’àrea d’Ètica i Prevenció les
funcions de formació al personal del sector públic balear, així
com de vigilància i denúncia, de tot el relacionat amb els
conflictes d’interessos i les incompatibilitats. Per altra banda,
es preveu l’existència de 2 àrees generals: una secció de
Recursos Humans i Administració Electrònica (que no tendrà
la naturalesa d’àrea), i l’Assessoria Jurídica. En particular,
s’atribueix al titular de l’assessoria jurídica la figura del delegat
de Protecció de Dades, prevista al Reglament (UE) 2016/679,
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
S’estableix el mateix règim de recursos que el fixat a la Llei
39/2015, amb la particularitat que els actes dictats pel director
de l’Oficina posen fi a la via administrativa, per la qual cosa
són susceptibles de recurs de reposició davant el mateix
director. També s’especifiquen els actes de tràmit que no són
susceptibles de recurs.
Amb la finalitat d'harmonitzar els dos apartats de l'article 2
de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, que regulen el seu àmbit
subjectiu d'aplicació, dins d'aquest títol I es concreta el
concepte de “càrrecs públics”, d'acord amb la regulació estatal
i autonòmica dictada a aquest efecte, donant així seguretat
jurídica a aquest àmbit d'aplicació, alhora que es millora i
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completa la informació dels càrrecs públics de cara a prevenir
i detectar els possibles conflictes d'interessos.

El Reglament finalitza amb tres disposicions addicionals i
una disposició transitòria.

Així mateix, amb la finalitat de dotar d'agilitat els
procediments de l'Oficina, s'estableix l'obligatorietat de
comunicacions electròniques entre l'Oficina i els organismes,
les administracions, els ens i els càrrecs públics que es trobin
sota el seu àmbit d'actuació. També s'incorporen normes de
coordinació amb altres ens fiscalizadors o de control, i
s'estableix la necessitat de planificar les actuacions de l'Oficina
a través d'unes directrius generals que en matèria de recerca es
concretaran en un pla específic de recerca.

TÍTOL I
ESTRUCTURA ORGÀNICA I DE FUNCIONAMENT

El títol II estableix la forma de tramitar les denúncies que
puguin presentar-se a l'Oficina, tant aquelles amb les quals el
denunciant s'identifica com les anònimes. I es complementa
amb algunes mesures de protecció als denunciants i
informadors.
El títol III regula de forma detallada el desenvolupament del
procediment de recerca, en tractar-se d'un procediment clau per
als objectius que la llei atribueix a l'Oficina. Dins d'aquest
procediment mereixen especial atenció les mesures per a la
recuperació dels fons defraudats i per al cobrament de les
sancions que pugui imposar l'Oficina.
També mereix destacar la possibilitat de requerir
informació de comptes bancaris, el règim dels quals és idèntic
a l'establert en la normativa tributària per respectar els drets a
la intimitat i a la protecció de dades personals.
En el títol IV, de conformitat amb la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'introdueixen
especificacions i graduacions al quadre de les infraccions i
sancions establertes a la Llei 16/2016, de 9 de desembre, que,
sense constituir noves infraccions o sancions, ni alterar la
naturalesa o els límits de les que la llei contempla,
contribueixen a la més correcta identificació de les conductes
i a la més precisa determinació de les sancions corresponents.
El títol V desenvolupa la gestió del Registre de declaracions
patrimonials i activitats, i en destaca la necessària presentació
telemàtica a través dels formularis que l'Oficina desenvolupi.
La disposició transitòria estableix la data d'efectes de la
supressió dels registres prèviament existents.
El títol VI regula la participació ciutadana en la prevenció
i la lluita contra la corrupció.
El títol VII estableix el règim econòmic i pressupostari i la
submissió al control financer permanent per part de la
Sindicatura de Comptes.
I el títol VIII regula el personal de l'Oficina i destaca els
deures concrets que haurà d'observar tot el personal donades les
especials característiques de les funcions que la llei atribueix a
l'Oficina.
Amb la finalitat de simplificar l'estructura del personal,
s'estableix la seva classificació en categories i graus, que
implicaran una retribució fixa anual, únicament incrementable
mitjançant les actualitzacions previstes a les lleis autonòmiques
o estatals aplicables, triennis per antiguitat i complement de
productivitat.

Capítol 1
Naturalesa i finalitat
Article 1
Naturalesa i finalitat
1. L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les
Illes Balears (d’ara en endavant, Oficina), és una entitat de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia, patrimoni propi,
autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar.
2. Depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears, està
sotmesa únicament a l'ordenament jurídic i exerceix les seves
funcions amb plena independència i autonomia funcional
respecte de les autoritats, les institucions i els organismes
públics.
3. La finalitat de l'Oficina és fomentar els valors i els principis
que informen la seva llei de creació i fer el seguiment de les
obligacions que s’hi estableixen, així com prevenir i investigar
activitats que hi resultin contràries.
Capítol 2
Estructura organitzativa
Article 2
Competències del director o la directora
Corresponen al director o la directora de l'Oficina l'exercici
de les funcions i competències següents:
1. Ostentar la representació legal de l'Oficina.
2. Signar convenis, protocols i acords de col·laboració i
cooperació en les matèries que són competència de l'Oficina.
3. Dirigir, coordinar, supervisar i avaluar les àrees en les quals
s'estructura l'Oficina.
4. Emetre informes, dictàmens, propostes, recomanacions i
exposicions raonades.
5. Dictar resolucions i acords, emetre comunicacions i
sol·licituds i realitzar requeriments, sense perjudici de les
competències atribuïdes als o a les caps d'àrea.
6. Exercir la potestat organitzativa mitjançant circulars,
instruccions i notes organitzatives dirigides al personal al servei
de l'Oficina.
7. L'adjudicació dels llocs de treball del personal al servei de
l'Oficina, d'acord amb l'establert a l'article 22 de la Llei
16/2016, de 9 de desembre.
8. Exercir la potestat disciplinària.
9. Aprovar l'avantprojecte de pressupost de l'Oficina i
trametre’l al Govern de la comunitat autònoma perquè
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l’incorpori a una secció específica dels pressupostos de la
CAIB.

c) Impulsar i gestionar les relacions institucionals de
l'Oficina.

10. Establir les directrius i els procediments per a l'execució del
pressupost.

d) Implementar les polítiques de comunicació externa,
projecció i visibilitat institucionals i gestionar la pàgina web
institucional.

11. Contractar obres, serveis, subministraments i treballs
d'assistència tècnica.
12. Autoritzar i disposar despeses, dins de l'import dels crèdits
autoritzats als pressupostos; reconèixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despesa legalment
adquirits; i ordenar els pagaments per qualsevol dels mitjans
admesos en dret.
13. Qualsevol altra que li atribueixin expressament el present
reglament o la normativa vigent.
Article 3
Àrees de l'Oficina
1. L'Oficina s'estructura a les següents àrees:
a) Àrea d'Ètica i Prevenció.
b) Àrea d'Anàlisi i Explotació de la Informació.
c) Àrea de Recerca.
d) Assessoria jurídica.
2. Dependent directament del director, existirà una secció
d'Assumptes Generals, Recursos Humans i Administració
Econòmica, amb les funcions detallades a l'article 5.
3. El director adjunt o la directora adjunta assumirà les
funcions previstes a l'article 21 de la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, a més de les que es detallen a l'article següent.
4. Totes les propostes d'actes administratius regulades en el
present reglament seran dictades pel o per la cap de l'àrea
corresponent.
5. En cas de vacant, absència o malaltia del o de la cap d'una
àrea, les seves funcions seran assumides pel director o la
directora, o per la persona que aquest designi.

e) Qualsevol altra que li atribueixi el director o la directora.
2. A l'efecte de la legislació sobre funció pública, el lloc de
director adjunt o directora adjunta està assimilat a alt càrrec.
Article 5
Secció d'Assumptes Generals, Recursos Humans i
Administració Econòmica
Corresponen a aquesta secció, que depèn directament del
director, les següents funcions:
a) Executar les tasques d'administració i gestió dels recursos
humans, tals com confeccionar i tramitar les nòmines de
retribucions del personal, l'organització i la coordinació de la
gestió de les accions formatives, el desenvolupament de les
polítiques d'acció social, coordinar les relacions sindicals i
laborals, i desenvolupar les polítiques de salut laboral i
prevenció de riscos.
b) Executar les tasques d'administració i gestió dels recursos
materials, dels serveis generals, dels béns patrimonials i de la
contractació administrativa.
c) Dur a terme el control de l'inventari.
d) Col·laborar en l'elaboració, la implantació
l’actualització dels plans d'emergència i evacuació.

i

e) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost i
gestionar la seva execució.
f) Realitzar la comptabilització de la gestió
economicofinancera i pressupostària de l'Oficina, preparar la
informació financera i comptable, administrar els pagaments i
exercir el control de comptes de la tresoreria.
g) És responsable de l'auditoria interna de l'Oficina.
h) Qualsevol altra que li atribueixi el director o la directora.

6. En cas de vacant, absència o malaltia del director o la
directora, les seves funcions seran assumides pel director adjunt
o la directora adjunta. Si no s'ocupa el càrrec de director adjunt
o directora adjunta, exercirà les seves funcions el o la cap de
l'àrea de Recerca.
Article 4
El director adjunt o la directora adjunta
1. Li corresponen les següents funcions:

Article 6
Àrea d'Ètica i Prevenció
Corresponen a aquesta àrea les següents funcions:
a) Fomentar la consciència i la implicació social en favor de
la transparència i l'ètica en l'actuació pública amb programes
específics de sensibilització de la ciutadania en el rebuig social
de la corrupció i altres conductes il·lícites, en coordinació amb
les administracions públiques o altres institucions o entitats.

a) Coordinar l'elaboració de la memòria anual.
b) Vetllar pel compliment de les normes sobre protecció de
dades.

b) Promoure convenis de col·laboració amb les associacions
empresarials i professionals, en l'àmbit de la formació del
personal més exposat al risc de veure's implicat en conductes
de corrupció, amb una incidència especial en les empreses
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licitadores i adjudicatàries de contractes o beneficiàries de
subvencions i ajudes públiques.

b) Elaborar mapes de riscos i d'indicadors d'irregularitat o
frau.

c) Gestionar els programes de formació de l'Oficina i
col·laborar amb l’EBAP a impulsar accions formatives en els
àmbits de l'ètica i la integritat pública i del control de la
corrupció en organismes públics i privats.

c) Efectuar el tractament i l'anàlisi de la informació
susceptible de donar lloc a actuacions de recerca.

d) Assessorar en el disseny de programes de prevenció i
lluita contra la corrupció, en l'elaboració de codis ètics, en
l'enfortiment de la integritat institucional i en l'adopció de
mesures de transparència i de bon govern.
e) Proposar millores en procediments i pràctiques
administratives per garantir la transparència i reduir les
oportunitats de frau.
f) Formular propostes i recomanacions sobre disposicions
normatives vigents o en tràmit d'aprovació perquè les elevi al
Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què ho
permeti la normativa, a les institucions i als organismes estatals,
comunitaris i internacionals. Per a les normes en tràmit
d'aprovació, aquestes propostes es podran formular tant en els
períodes d'informació pública com a sol·licitud de l'ens
promotor de la norma.
g) Vetllar per l'aplicació dels tractats i convenis
internacionals i de la legislació d'àmbit balear, estatal i europeu
en matèria de corrupció.
h) Promoure estudis i recerques en relació amb el frau, amb
les causes que l’originen i amb l'impacte social i polític que
genera.

d) Assistir el director o la directora de l'Oficina en
l'establiment i l'aplicació de criteris en relació amb els sistemes
i les tecnologies de la informació i la comunicació.
e) Preparar i elaborar estudis estadístics indicatius de
paràmetres tendencials de frau.
f) Desenvolupar sistemes i planificar estratègies per obtenir,
organitzar i centralitzar la recollida i l’explotació d'informació
que permeti identificar conductes contràries a la probitat, riscos
de frau financer i conflictes d'interessos.
g) Realitzar el seguiment del resultat de les recerques
finalitzades i crear una base de coneixements de les principals
característiques del frau i les irregularitats detectades, així com
de les sancions i penes imposades en cada cas i els subjectes
afectats.
h) Gestionar el manteniment dels equips informàtics, de les
bases de dades, de la pàgina web i de la seu electrònica, i
controlar la seguretat dels sistemes d'informació.
i) Qualsevol altra que li atribueixi el director o la directora.
Article 8
Àrea de Recerca
Corresponen a aquesta àrea les següents funcions:

i) La gestió dels conflictes d'interès de tots els càrrecs
públics a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, i l'article 11 d'aquest reglament; la col·laboració en
la formació dels funcionaris i de la resta del personal al servei
del sector públic de les Illes Balears en matèria de prevenció i
actuació enfront dels conflictes d'interessos i incompatibilitats;
i la tramitació dels procediments sancionadors que incoï
l'Oficina per infraccions en matèria de conflictes d'interessos
previstes en el títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

a) Exercir les potestats de recerca, inspecció i examen que
atribueix a l'Oficina la Llei 16/2016, de 9 de desembre.

j) Supervisió i vigilància del compliment de la legislació
vigent en matèria de transparència i accés a la informació
pública i, especialment, les relatives al compliment, pels
subjectes obligats, de les obligacions en matèria de publicitat
activa, i, si escau, denúncia davant l'òrgan competent, de les
infraccions establertes en el títol II de l’esmentada Llei
19/2013.

d) Proposar al director o la directora de l'Oficina l'obertura,
l'arxiu i la conclusió dels expedients de recerca.

b) Rebre i analitzar les denúncies i les comunicacions
presentades per persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, i les sol·licituds raonades d'altres òrgans o
institucions de caràcter públic, en particular, del Parlament.
c) Realitzar les determinacions prèvies de versemblança
derivades de les denúncies i comunicacions rebudes a l'Oficina.

e) Vetllar per la preservació de la indemnitat personal i
professional de les persones denunciants o informants.
f) Canalitzar la cooperació tècnica amb altres institucions de
control de l'Administració.

k) Qualsevol altra que li atribueixi el director o la directora.
Article 7
Àrea d'Anàlisi i Explotació de la Informació

g) Traslladar a la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència o, si escau, a l'autoritat de competència
autonòmica corresponent, els casos detectats en què existeixin
indicis fundats de col·lusió.

Corresponen a aquesta àrea les següents funcions:
h) Qualsevol altra que li atribueixi el director o la directora.
a) Gestionar el Registre de declaracions patrimonials i
d'activitats, inclosos els requeriments de presentació,
rectificació o compleció de declaracions a les persones
obligades.
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Article 9
Assessoria jurídica

Capítol 3
Comunicacions electròniques amb organismes i càrrecs
públics

Corresponen a aquesta àrea les següents funcions:
a) L'assessorament en dret de l'Oficina.
b) La instrucció dels procediments sancionadors que incoï
l'Oficina per les infraccions previstes als articles 29 a 31 de la
Llei 16/2016, de 9 de desembre.
c) La representació i la defensa en judici de l'Oficina davant
els jutjats i tribunals de Justícia de qualsevol ordre
jurisdiccional.
d) La postulació procedimental i defensa de l'Oficina en les
actuacions jurídiques de caràcter contradictori en què sigui part
i que puguin donar lloc a actuacions jurisdiccionals. La defensa
jurídica podrà comprendre la interposició de recursos o
reclamacions, la presentació d'escrits d'al·legacions i
conclusions, així com la proposició de proves i altres tràmits
d'anàloga naturalesa.
e) La representació i defensa, en el marc de la legislació
vigent, dels funcionaris i les funcionàries de l'Oficina,
qualsevol que sigui la seva posició processal, quan els
procediments o els processos se segueixin contra ells com a
conseqüència d'actes o omissions relacionats amb l'exercici del
seu càrrec.
f) L'elaboració d'informes o estudis sobre la doctrina dels
tribunals de Justícia i la jurisprudència, així com sobre l'estat de
la doctrina jurídica, en relació amb els assumptes o les
qüestions legals d'interès per a l'Oficina.
g) El seguiment de totes les denúncies efectuades per
l'Oficina davant el Ministeri fiscal, els jutjats i els tribunals de
Justícia, i altres autoritats.
h) Qualsevol altra que li atribueixi el director o la directora,
i en particular les funcions del delegat de Protecció de Dades.
Article 10
Règim de recursos
1. El règim de recursos dels actes dictats per l'Oficina serà el
previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
2. En cap cas no podran ser objecte de recurs els requeriments
d'informació, els informes, les memòries o les recomanacions
que emeti l'Oficina.
3. Els actes administratius i les resolucions del director de
l'Oficina posaran fi a la via administrativa.

Article 11
Concepte de càrrec públic
1. A l'efecte del que es disposa a l'article 2.2 de la Llei 16/2016,
de 9 de desembre, s'entén per càrrecs públics inclosos en àmbit
subjectiu d'actuació de l'Oficina, a més dels expressament
esmentats en aquest precepte, els següents:
a) En l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears: els directors generals i un altre personal
amb rang de director general, els secretaris generals,
l'interventor general, el tresorer, i el personal eventual que
ocupi llocs de treball considerats de confiança o assessorament
especial del president, vicepresident, si escau, o dels consellers
del Govern.
b) En l'àmbit del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els presidents, els vicepresidents,
els directors generals, els directors executius, gerents i
assimilats en entitats del sector públic autonòmic, ja sigui
administratiu, fundacional o empresarial, de dret públic o
privat, vinculats o dependents de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, el nomenament dels
quals s'efectuï per decisió del president del Govern o pel
Consell de Govern de la comunitat autònoma, o pels seus
propis òrgans de govern.
c) En l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears: el rector,
els vicerectors, el secretari general, el gerent i el delegat del
rector, així com els directors generals, els directors executius,
gerents i assimilats en entitats administratives, fundacionals o
empresarials, de dret públic o privat, vinculades o dependents
de la Universitat de les Illes Balears.
d) En l'àmbit de les entitats locals:
i. L'alcalde i els regidors i el personal eventual dels
ajuntaments.
ii. El president, els vicepresidents i els consellers i el
personal eventual dels consells insulars, així com els consellers
executius, els directors insulars i els secretaris tècnics.
iii. El personal directiu local regulat a l'article 32bis de la
Llei 7/1985, i els funcionaris de les corporacions locals amb
habilitació de caràcter estatal que, conformement amb el previst
a l'article 92bis de la Llei 7/1985, exerceixin a les entitats
locals llocs que hagin estat proveïts per lliure designació.
iv. Els presidents, els vicepresidents, els directors generals,
els directors executius, gerents i assimilats en entitats del sector
públic local, ja sigui administratiu, fundacional o empresarial,
de dret públic o privat, vinculades o dependents de qualsevol
entitat local, el nomenament dels quals s'efectuï per decisió dels
òrgans de govern d'aquestes corporacions o pels seus propis
òrgans de govern.
e) En l'àmbit del Parlament: els diputats i les diputades, i el
personal eventual.
f) En l'àmbit dels òrgans estatutaris i legals:
i. El president i els vicepresidents del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears.
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ii. Els síndics i el secretari general de la Sindicatura de
Comptes.
iii. El síndic de Greuges.
iv. El president, el conseller secretari i els consellers del
Consell Consultiu.
v. El director, el director adjunt i els i les caps d'àrea de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció.
vi. El director o la directora de l'Agència Tributària de les
Illes Balears, i els funcionaris de l'Agència amb rang de
director general o secretari general.
vii. El director general i els membres del Consell de
Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
viii. Els membres del Consell Audiovisual de les Illes
Balears.
g) Els presidents, els vicepresidents, els directors generals,
els directors executius, els secretaris generals, gerents i
assimilats en entitats del sector públic administratiu,
fundacional o empresarial, de dret públic o privat, creades
conjuntament per diverses de les administracions esmentades
als apartats anteriors.
h) Els directors, el directors executius, els secretaris
generals o equivalents dels organismes reguladors o de
supervisió no prevists a les lletres anteriors, i de qualssevol
altres mitjans propis personificats definits a l'article 32 de la
Llei 9/2017, de contractes del sector públic, de qualsevol de les
administracions o entitats esmentades als apartats anteriors.
i) Les persones que hagin subscrit un contracte laboral
especial d'alta direcció amb qualsevol de les administracions o
entitats esmentades als apartats anteriors.
2. En els casos en què una mateixa persona ostenti diversos
càrrecs detallats a l'apartat anterior, serà suficient amb la
presentació d'una declaració, a la qual es refereix l'article 25 de
la Llei 16/2016, de 9 de desembre.
Article 12
Creació de la seu electrònica i del registre electrònic de
l'Oficina
1. Tant la seu electrònica de l'Oficina com el registre electrònic
general es crearan mitjançant Resolució del seu director, que
haurà de publicar-se en el BOIB.
2. Així mateix, l'Oficina disposarà d'una oficina pròpia
d'assistència en matèria de registres, i s’haurà de digitalitzar la
documentació que es presenti, conformement estableix l'article
16 de la Llei 39/2015, que tindrà caràcter confidencial.
Article 13
Comunicacions entre l'Oficina i les administracions, ens públics
i càrrecs públics inclosos en el seu àmbit d'actuació
1. De conformitat amb el que es disposa als articles 38 i
següents i 155 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, i als articles 14, 41 i 43.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, totes les comunicacions i
notificacions que l'Oficina dirigeixi a les administracions, als
ens públics i als càrrecs públics inclosos en el seu àmbit
d'actuació, es practicaran de forma electrònica mitjançant
compareixença a la seu electrònica de l'Oficina.
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2. No obstant l'establert a l'apartat anterior, l'Oficina podrà
trametre comunicacions i practicar notificacions pels mitjans no
electrònics, en els següents supòsits:
a) Quan l'administració, els ens o els càrrecs públics hagin
deixat d'estar dins l'àmbit subjectiu de l'Oficina en el moment
de practicar la comunicació o la notificació.
b) Quan la comunicació o la notificació electrònica resulti
incompatible amb la immediatesa o la celeritat que requereixi
l'actuació administrativa per assegurar la seva eficàcia.
3. A l'efecte que la compareixença electrònica produeixi els
efectes legals d'una notificació, haurà de reunir les següents
condicions:
a) A l’hora d'accedir a la notificació que hagi estat posada
a la disposició de l'interessat a la seu electrònica de l'Oficina,
es farà constar un avís del caràcter de notificació de l'actuació
administrativa que tindrà aquest accés.
b) La notificació per mitjans electrònics s'entendrà
practicada en el moment en què es produeixi l'accés al seu
contingut per part del seu destinatari.
c) El sistema d'informació corresponent deixarà constància
d'aquest accés amb indicació de data i hora.
d) L'acreditació de la notificació efectuada s'incorporarà a
l'expedient.
4. L'administració, l’entitat o la persona afectada visualitzarà en
l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat, un avís de la
notificació posada a la seva disposició a la seu electrònica de
l'Oficina. Aquest avís, de conformitat amb el previst a l'article
41.6 de la Llei 39/2015, no té caràcter de notificació i la seva
manca no impedirà que la notificació sigui considerada
plenament vàlida.
5. L'Oficina certificarà la notificació d'un acte a través de la seu
electrònica de la mateixa Oficina. Aquesta certificació, que es
generarà de manera automatitzada, inclourà la identificació de
l'acte notificat i el seu destinatari, la data en la qual es va
produir la posada a disposició i la data de l'accés al seu
contingut o en què la notificació es va considerar rebutjada per
haver transcorregut el termini legalment establert.
6. De la mateixa manera, d'acord amb l'article 16 de la Llei
39/2015, les contestacions, al·legacions i qualsevol altra
documentació que les administracions, els ens públics i els
càrrecs públics inclosos en el seu àmbit d'actuació, dirigeixin
a l'Oficina, s'efectuaran exclusivament per mitjans electrònics
a través del Registre Electrònic General de l'Oficina.
7. Quan les actuacions investigadores de l'Oficina es refereixin
a expedients de contractació realitzats amb els subjectes a què
es refereix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, o a ajudes o
subvencions públiques atorgades als mateixos subjectes,
d'acord amb el previst a l'article 43.1 de l’esmentada Llei
39/2015, les notificacions electròniques que hagi de cursar
l'Oficina es practicaran mitjançant compareixença a la seva seu
electrònica.
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Capítol 4
Actuacions de coordinació amb altres organismes
dedicats al control de l'activitat economicofinancera del
sector públic
Article 14
Coordinació amb la Sindicatura de Comptes
1. L'Oficina ha de coordinar la seva activitat amb la de la
Sindicatura de Comptes amb la finalitat de garantir la major
eficàcia i economia de la gestió i evitar la duplicitat en les
actuacions de recerca.
2. D'acord amb el previst a l'apartat anterior, amb caràcter previ
a l'inici d'un expedient de recerca, l'Oficina recaptarà la
informació i, si escau, els informes generals o específics, que
la Sindicatura tingués o hagués evacuat sobre els fets que han
de ser objecte de recerca. Les dades i informacions que la
Sindicatura conegui a través d'aquests requeriments, són
confidencials.
3. De la mateixa manera, l'Oficina prestarà col·laboració a la
Sindicatura i li trametrà la informació de què disposi, tret que
aquesta informació formi part d'un expedient de recerca en curs
o que les actuacions hagin estat declarades secretes.
Article 15
Coordinació amb altres òrgans de control
L'Oficina podrà establir fórmules de col·laboració i
coordinació, així com la signatura de convenis, amb altres
òrgans de control o assessorament de l'activitat pública,
adreçades a la realització d'activitats d'intercanvi d'informació,
formatives o qualssevol altres que permetin aconseguir
objectius d'interès comú.
Capítol 5
Planificació d'actuacions
Article 16
Directrius generals de prevenció i control
Durant el mes de desembre de cada any, l'Oficina haurà
d'elaborar un pla que contempli les directrius generals de les
actuacions de prevenció i recerca que seran objecte de
realització prioritària durant l'any següent, en funció de les
àrees de risc i d'atenció prioritària, que serà publicat a la seva
pàgina web.
Article 17
Pla de recerca
Partint d'aquestes directrius generals, l'àrea de Recerca
dissenyarà un pla de recerca concret, que tindrà caràcter
reservat, que desenvoluparà durant l'any següent, sense
perjudici de les actuacions de recerca que resultin del
coneixement de nous fets o circumstàncies, de les que puguin
iniciar-se a partir de les denúncies rebudes d'acord amb el
previst en el títol següent o de les que s'iniciïn per iniciativa del
Parlament segons el que es disposa a l'article 14.1.b) de la Llei
16/2016, de 9 de desembre.

TÍTOL II
LA TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES I MESURES DE
PROTECCIÓ
Article 18
Tramitació de denúncies en les quals consti la identificació
del denunciant
1. Les denúncies en les quals consti la identitat de la persona o
les persones que les presenten i es basin en documents o
informacions contrastades, suposaran l'inici del procediment
administratiu previst a l'article 62 de la Llei 39/2015, sempre
que s'identifiquin els fets que puguin ser constitutius de
pràctiques fraudulentes, conductes il·legals o actes de corrupció
que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics
i, si es coneixien, els presumptes responsables, la data de la
comissió i l'abast econòmic de l'acte il·lícit.
2. L'Oficina habilitarà un formulari en el Registre Electrònic de
la seu per facilitar la presentació de denúncies d'acord amb
aquest article, per a la qual cosa caldrà disposar de signatura
digital; en el formulari s'informarà al denunciant dels seus drets
i obligacions com a tal. Les autoritats, els empleats públics i les
altres persones a què es refereix l'article 14.4 de la Llei
16/2016, de 9 de desembre, únicament podran presentar
denúncies o alertes a través d'aquest formulari.
3. D'acord amb l'article 11 de la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, l'Oficina mantindrà la confidencialitat de la persona
denunciant, excepte en el cas de rebre un requeriment judicial.
Per a això, les dades de la persona denunciant i els detalls dels
antecedents aportats que permetin descobrir la seva identitat
seran mantinguts en secret pel personal al servei de l'Oficina.
4. A més, si la persona denunciant sol·licita expressament que
es declarin secretes les actuacions, les recerques o els
expedients a què doni lloc la denúncia, el director podrà
declarar-les-hi sempre que apreciï les circumstàncies previstes
en els dos primers paràgrafs de l'apartat 6 d'aquest article 11.
En aquest cas, només podran tenir accés a l'expedient el
director o la directora, el o la cap de l'àrea de Recerca i
l'inspector o la inspectora responsable de l'expedient, i quedarà
diferida temporalment la comunicació prevista a l'article 12.2
de la Llei 16/2016, de 9 de desembre.
5. Presentada una denúncia, l'Àrea de Recerca de l'Oficina
disposarà d'un termini d'un mes des de la data del seu registre
d'entrada per analitzar la versemblança dels fets i, o bé
proposar l'inici d'un expedient de recerca, que serà comunicat
al denunciant, o bé proposar l'arxiu de la denúncia, en el qual
cas el director o la directora notificarà al denunciant aquesta
resolució en un termini de 15 dies i l’informarà de les
actuacions que s'haguessin desenvolupat, perquè pugui
traslladar la informació a una altra autoritat.
6. Si la persona denunciant actua amb consciència de la falta de
veracitat de les dades aportades o amb la sola finalitat de
perjudicar de qualsevol forma la persona o la institució
denunciades, l'Oficina podrà exigir-li les responsabilitats que
corresponguin; en particular, la tramitació del procediment
sancionador per la infracció prevista a l'article 29.1.h) de la
Llei 16/2016, de 9 de desembre.
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7. L'Oficina podrà qualificar com a denúncia els escrits que no
s'identifiquin com a tals però que aquest caràcter es dedueixi
del seu contingut.
Article 19
Tramitació de denúncies o alertes anònimes o imprecises
1. Les denúncies o alertes en les quals no consti la identitat de
la persona o les persones que les presenten o no reuneixin els
requisits indicats a l'apartat 1 de l'article anterior, no donaran
lloc a l'inici del procediment administratiu previst a l'article 62
de la Llei 39/2015, però seran objecte d'anàlisi per l'Àrea de
Recerca de l'Oficina en el termini de dos mesos des de la data
del seu registre d'entrada o des de la data d'enregistrament en
la bústia prevista a l'apartat següent.
2. El director aprovarà mitjançant resolució, la creació i
l'establiment d'una bústia de denúncies o alertes anònimes, com
a canal telemàtic segur per a la presentació de denúncies o
alertes dirigides a l'Oficina.
3. L'Àrea de Recerca durà a terme el mateix procediment
previst a l'apartat 5 de l'article anterior, excepte amb les
notificacions o comunicacions al denunciant o alertador quan
aquest sigui anònim.
Article 20
Mesures de protecció dels denunciants o alertadors
1. A qualsevol moment de la fase d'anàlisi de la denúncia o
alerta o durant el procediment de recerca obert, els denunciants
o els alertadors podran sol·licitar de l'Oficina l'adopció de
mesures de protecció enfront d'aquelles actuacions que
vulnerin, per acció o omissió, els seus drets i que hagin estat
adoptades a causa de la denúncia o alerta presentada. A tals
efectes, l'Oficina podrà instar de l'autoritat o l'òrgan competent,
entre altres mesures, la suspensió de les decisions, els acords o
les resolucions que causin perjudici o menyscapte en l'estatut
personal del denunciant o l’alertador o en la seva carrera
professional.
2. Així mateix, d'ofici o a instàncies del denunciant o
l’alertador, l'Oficina, quan apreciés la seva conveniència per
garantir la protecció dels seus drets enfront de qualsevol tipus
d'actes d'intimidació, càstig, sanció o discriminació per haver
presentat la denúncia o l’alerta, podrà instar l'autoritat o l'òrgan
competent que adopti les accions correctores o de restabliment
que siguin precises i, en particular, la concessió d'un trasllat
provisional a un altre lloc de treball del mateix o equivalent
grup, cos, escala o categoria professional, que no impliqui
perjudici al seu estatut personal i carrera professional; i,
excepcionalment, podrà també instar l'òrgan competent a
concedir permís per un temps determinat amb manteniment de
la retribució. L'Oficina ha de deixar constància d'aquest tipus
d'actes en la memòria anual.
3. Els efectes de les mesures de protecció previstes en aquest
article s'estendran pel temps que l'Oficina determini mentre es
tramita la fase d'anàlisi de la denúncia o alerta o el procediment
de recerca obert. No obstant això, si el denunciant ol’ alertador
veiés lesionats els seus drets per causa de la seva denúncia o
alerta en un moment posterior a la finalització del procediment
de recerca, podrà sol·licitar la protecció de l'Oficina, que de
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forma justificada podrà instar l'autoritat o l'òrgan competent
que adopti les mesures previstes en aquest article.
4. La protecció i els drets a què fa referència aquest article
seran aplicable sempre que la denúncia o l’alerta presentada se
sustenti en una aparença raonable de veracitat i el denunciant
o l’alertador hagi obrat amb honestedat i convicció.
TÍTOL III
PROCEDIMENT DE RECERCA
Capítol 1
Inici
Article 21
Formes d'iniciació
1. Les actuacions de recerca de l'Oficina s'inicien sempre
d'ofici, d'acord amb el que es disposa a l'article 14.1 de la Llei
16/2016, de 9 de desembre.
2. La sol·licitud raonada d'una administració o institució
públiques, excepte el Parlament, no obliga el director o la
directora a iniciar actuacions de recerca, si bé, en el cas que
resolgui motivadament no donar-li curs, haurà de comunicar la
decisió a l'òrgan o la institució sol·licitant, en el termini de dos
mesos de la seva entrada en el Registre de l'Oficina.
3. L'acord d'inici d'un procediment de recerca serà dictat pel
director o la directora de l'Oficina i inclourà la descripció
circumstanciada dels fets coneguts i de les persones implicades,
sempre que puguin ser identificades, i determinarà l'obertura
del corresponent expedient de recerca.
Article 22
Requeriments d'informació
1. Quan, amb caràcter previ a l'inici d'un procediment de
recerca o durant el seu desenvolupament, sigui necessari
efectuar requeriments d'informació, es concedirà un termini no
inferior a 10 dies, comptats a partir de l'endemà del de la
notificació del requeriment, per aportar la informació
sol·licitada.
2. No obstant això, les actuacions d'obtenció d'informació
podran iniciar-se immediatament, fins i tot sense previ
requeriment escrit, en cas que ho justifiqui la naturalesa de les
dades a obtenir o de les actuacions a realitzar i l'òrgan actuant
es limiti a examinar documents, elements o justificants que
hagin d'estar a la disposició de l'òrgan o el subjecte requerit.
Quan es tracti de documents, elements o justificants que no
hagin d'estar a la disposició d'aquest òrgan o subjecte, es
concedirà a les persones o entitats requerides un termini no
inferior a 10 dies, comptats a partir de l'endemà del de la
notificació del requeriment, per aportar la informació
sol·licitada o donar les facilitats necessàries a l'Àrea de Recerca
perquè pugui obtenir-la directament.
3. Els requeriments d'informació regulats en aquest article no
seran susceptibles de recurs.
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Article 23
Expedients de recerca
1. Una vegada acordat l'inici d'un procediment de recerca, es
donarà d'alta un expedient de recerca, com a conjunt ordenat
d'actuacions i documentació mitjançant la incorporació
successiva de comunicacions, informes, diligències, acords i
altres documents, en qualsevol suport físic o electrònic, i de les
gestions de comprovació que siguin procedents.
2. Els expedients de recerca s'identifiquen individualment amb
una numeració pròpia d'acord amb les instruccions dictades pel
director o la directora.
3. Cada expedient serà assignat a un funcionari de l'Àrea de
Recerca de l'Oficina, denominat inspector o inspectora, que
serà el responsable d'impulsar-lo en tots els seus tràmits fins a
la proposta de resolució.
Article 24
Durada de les actuacions de recerca
1. L'expedient de recerca ha de tancar-se en els terminis que
fixa l'article 14.2 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre.
2. El termini de durada de les actuacions es comptarà partir de
l'acord d'inici i finalitzarà quan es dicti la resolució a què es
refereix l'article 34 d'aquest reglament.
3. Les actuacions podran prorrogar-se durant un termini màxim
de 3 mesos mitjançant acord del director o la directora quan
concorri alguna de les següents circumstàncies, degudament
documentades en diligència:
a) Quan, per qualsevol mitjà, es demanin dades, informes,
dictàmens, valoracions o documents a altres òrgans o unitats
administratives d'altres administracions, i aquests no hagin estat
tramesos en els últims 15 dies del termini de 6 mesos previst a
l'article 14.2 de la llei.
b) Quan concorri alguna causa de força major que obligui
l'Oficina a interrompre les seves actuacions.
c) Quan s'apreciïn retards per part de l'administració, la
institució o la persona a què es refereixi el procediment en el
compliment de compareixences o requeriments d'aportació de
documents, antecedents o informació formulats per l'Oficina.
d) L'aportació per l'administració, la institució o la persona
afectada, de nous documents o proves una vegada evacuada la
proposta de resolució.
e) La paralització del procediment iniciat, a instàncies de
l'administració, la institució o la persona afectada, per la manca
d'emplenament d'algun tràmit indispensable per dictar
resolució.
f) La concessió per l'Oficina de l'ampliació de qualsevol
termini, així com la concessió de l'ajornament de les actuacions
sol·licitat per l'administració, la institució o la persona afectada.
4. El venciment del termini màxim establert sense que s'hagi
dictat la resolució a què es refereix l'article 34 d'aquest
reglament, produirà la caducitat del procediment. Produïda la

caducitat, aquesta serà declarada, d'ofici o a instàncies de
l'administració, la institució o la persona afectada, i s’ordenarà
l'arxivament de les actuacions.
5. Les actuacions realitzades en el curs d'un procediment
caducat, així com els documents i altres elements de prova
obtinguts en aquest procediment, conservaran la seva validesa
i eficàcia a efectes probatoris en altres procediments iniciats o
que puguin iniciar-se amb posterioritat.
Article 25
Documentació de les actuacions de recerca
1. Les actuacions del procediment de recerca es documentaran
en comunicacions, diligències, informes, propostes de resolució
i acords.
2. Les comunicacions són els documents a través dels quals
l'Oficina notifica a les administracions, institucions o persones
afectades, l'inici del procediment o altres fets o circumstàncies
relatius a aquest o efectua els requeriments que siguin
necessaris a qualsevol persona o entitat. Les comunicacions
podran incorporar-se al contingut de les diligències que
s'estenguin.
3. Les diligències són els documents públics que estendrà
l'Oficina per fer constar fets, així com les manifestacions de la
persona amb la qual s'entenguin les actuacions, però no podran
contenir propostes de resolució. Les diligències així esteses fan
prova dels fets que motivin la seva formalització, tret que
s'acrediti el contrari. Els fets que s’hi contenen, acceptats per
l'administració, la institució o la persona afectades, així com les
seves manifestacions, es presumeixen certs i només podran
rectificar-se per aquestes mitjançant prova que van incórrer en
error de fet.
4. L'Oficina emetrà, d'ofici o a petició de tercers, els informes
que siguin preceptius conformement amb l'ordenament jurídic,
els que sol·licitin altres òrgans i serveis de les administracions
públiques o el Parlament, en els termes previstos per les lleis,
i els que resultin necessaris per a l'exercici de les funcions de
l'Oficina.
Article 26
Secret de les actuacions
1. El director o la directora de l'Oficina, per garantir l'eficàcia
de les actuacions, pot acordar el secret absolut del procediment,
així com deixar-lo sense efecte, mitjançant resolució motivada,
de conformitat amb l'establert a l'apartat 6 de l'article 11 de la
Llei 16/2016, de 9 de desembre.
2. En aquest cas, només podran tenir accés a l'expedient el
director o la directora, el o la cap de l'Àrea de Recerca i
l'inspector responsable de l'expedient.
Article 27
Interrupció de les actuacions
En cas que l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un
procediment o obrin diligències de recerca per determinar la
rellevància penal d'uns fets que constitueixen al mateix temps
l'objecte d'actuacions de recerca de l'Oficina, aquesta
interromprà les seves actuacions i aportarà immediatament tota
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la informació de què disposa, a més de proporcionar el suport
necessari, i serà un òrgan de suport i col·laboració amb
l'autoritat judicial i el Ministeri Fiscal quan sigui requerida. En
cas que no s'apreciés cap fet de rellevància penal, l'Oficina
podrà continuar el procediment durant el termini que resti per
concloure’l en el moment de rebre's la comunicació judicial.
Capítol 2
Desenvolupament
Article 28
Horari de les actuacions de recerca
1. Les actuacions que es desenvolupin en els locals de l’Oficina
es realitzaran dins de la jornada de treball vigent.
2. Si les actuacions es desenvolupen en els locals de
l'administració, la institució o la persona afectada, es respectarà
la jornada laboral d'oficina o de l'activitat que s’hi realitzi, amb
la possibilitat que pugui actuar-se de comú acord en altres
hores o dies.
3. Quan les circumstàncies de les actuacions ho exigeixin, es
podrà actuar fora dels dies i les hores a què es refereixen els
apartats anteriors en els següents supòsits:
a) Quan intervingui el consentiment de l'administració, la
institució o la persona afectada.
b) Quan sense aquest consentiment es consideri necessari
perquè no desapareguin, es destrueixin o alterin elements de
proves o les circumstàncies del cas requereixin que les
actuacions d'inspecció s'efectuïn amb una especial celeritat que
exigeixi el seu desenvolupament fora de la jornada laboral i
s'obtingui, en tots dos supòsits, la prèvia autorització del
director o la directora.
Article 29
Visites d'inspecció o recerca
1. En els termes establerts a l'article 10 de la Llei 16/2016, de
9 de desembre, el director o la directora, així com el director o
la directora adjunts i els funcionaris de l'Àrea de Recerca seran
considerats agents de l'autoritat en l'exercici de les seves
funcions, a l'efecte de la responsabilitat administrativa i penal
dels que ofereixin resistència o cometin atemptat o
desacatament contra ells, de fet o de paraula, durant actes de
servei o amb motiu d’aquest. Per acreditar aquesta condició,
disposarà una targeta d'identificació professional.
2. Les autoritats públiques prestaran la protecció i l'auxili
necessari als funcionaris per a l'exercici de les funcions
d'inspecció.
3. Ha de deixar-se constància mitjançant diligència, del resultat
de les visites d'inspecció o recerca i de qualsevol incidència que
s'hagi produït durant aquestes.
Article 30
Entrevistes personals
1. L'Oficina pot requerir la personació per a una entrevista
personal a qualsevol persona que pugui proporcionar-li
informació rellevant respecte dels fets objecte de les
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actuacions. El contingut de les entrevistes es plasmarà en la
corresponent diligència.
2. La persona que hagués estat requerida per l'Oficina haurà de
personar-se, per si mateixa o per mitjà de representant, en el
lloc, el dia i l’hora assenyalats per a la pràctica de les
actuacions, i haurà d'aportar o tenir a la disposició de l'Oficina
la documentació i altres elements sol·licitats. Quan les
circumstàncies de la recerca ho facin necessari, i de forma
motivada, l'Oficina podrà requerir la compareixença personal
del requerit quan la naturalesa de les actuacions a realitzar així
ho exigeixi.
3. La incompareixença injustificada a una entrevista personal
podrà ser considerada infracció d'acord amb el previst a l'article
30 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre.
4. Si d'una actuació en curs pogués resultar implicació
individual respecte dels fets, la persona a entrevistar ha de ser
citada a l'Oficina amb suficient antelació, en qualsevol cas en
un termini no inferior a 2 dies si és resident a Mallorca, o de 5
dies si és resident a Menorca, Eivissa o Formentera; i se l’ha
d'informar del dret a comparèixer acompanyada per qualsevol
persona de la seva confiança o assistida pel professional o la
professional que triï.
5. Les despeses necessàries derivades directament de la
compareixença a una entrevista personal requerida per l'Oficina
poden ser rescabalades, si així se sol·licita i es justifica
degudament, amb càrrec al pressupost de l'Oficina, quan es
tracti de persones residents a les illes de Menorca, Eivissa o
Formentera.
Article 31
Tràmit d'audiència
1. Excepte en el supòsit previst a l'apartat 2 de l'article 34
d'aquest reglament, quan l'inspector responsable de l'expedient
consideri que s'han obtingut les dades i les proves necessàries
per fonamentar la proposta de resolució, es notificarà l'inici del
tràmit d'audiència previ a aquesta proposta amb indicació dels
fets que presumptament s'imputen i es concedirà un període de
15 dies hàbils.
2. Durant el tràmit d'audiència es posarà de manifest l'expedient
a la persona afectada, que inclourà les actuacions realitzades,
tots els elements de prova que obrin en poder de l'Oficina i els
informes emesos per altres òrgans. Així mateix, s'incorporaran
les al·legacions i els documents que la persona afectada té dret
a presentar a qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència,
que seran tinguts en compte en redactar la corresponent
proposta de resolució.
3. En aquest tràmit, la persona afectada podrà obtenir còpia
dels documents de l'expedient, aportar nous documents i
justificants, i efectuar les al·legacions que estimi oportunes.
4. Conclòs el tràmit d'audiència l'inspector responsable, prèvia
valoració de les al·legacions que, si escau, s'hagin efectuat,
redactarà la proposta de resolució, que haurà de ser signada
conjuntament amb el cap de l'Àrea de Recerca.
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Article 32
Informació bancària
1. Quan en el curs de les actuacions de recerca sigui precisa
informació bancària que exigeixi el coneixement de moviments
de comptes, inclosos el seu origen o destinació, l'inspector
responsable haurà de requerir prèviament la informació a
l'administració, la institució o la persona afectada, ja sigui
titular o autoritzada, pública o privada.
2. Tractant-se de particulars o persones jurídiques privades,
quan no s'hagi aportat la informació requerida a l'apartat
anterior en el termini fixat per a això, en els termes que
estableix l'article 10.2.c) de la Llei 16/2016, de 9 de desembre,
el director o la directora de l'Oficina, a proposta del o la cap de
l'Àrea d'Inspecció, pot requerir a les entitats o als establiments
que es dediquin a l'activitat bancària o creditícia que facilitin
informació relativa a comptes corrents, dipòsits d'estalvi i a
termini, comptes de préstecs i crèdits, comptes de valors,
productes financers i altres operacions actives o passives,
incloses les que es reflecteixin en comptes transitoris o comptes
de corresponsal, o bé les que es materialitzin en l'emissió de
xecs o altres ordres de pagament.
3. Els requeriments individualitzats previstos a l'apartat anterior
hauran de precisar les dades identificatives del compte, el xec
o l’ordre de pagament de què es tracti, o bé les operacions
objecte de recerca, les persones afectades, els titulars o
autoritzats, i el període de temps a què es refereixen.
4. La recerca realitzada segons el que es disposa als apartats 2
i 3 anteriors podrà afectar l'origen i la destinació dels
moviments o dels xecs o altres ordres de pagament, si bé en
aquests casos no podrà excedir de la identificació de les
persones i dels comptes en què es trobi aquest origen i aquesta
destinació.
5. El requeriment precisarà també la manera en què es
practicaran les actuacions, d'acord amb el que es disposa a
l'apartat següent i podrà sol·licitar-se l'aportació de les dades en
suport informàtic d'acord amb els formats d'ús generalitzat.
6. Les actuacions d'obtenció d'informació previstes a l'apartat
2 podran desenvolupar-se mitjançant requeriment notificat a
l'entitat financera perquè aporti les dades o els antecedents
objecte d’aquest, o mitjançant personació a la seva oficina,
despatx o domicili per examinar els documents en què constin.
7. L'entitat financera requerida haurà d'aportar les dades
sol·licitades en el termini atorgat per a això, que no podrà ser
inferior a 15 dies, comptats a partir de l'endemà del de la
notificació del requeriment. Aquest mateix termini haurà de
transcórrer com a mínim entre la notificació del requeriment i
la iniciació, si escau, de les actuacions a les oficines, al despatx
o al domicili de l'entitat obligada a subministrar la informació.
8. En els casos de comptes indistints o conjunts a nom de
diverses persones o entitats, en els dipòsits de titularitat plural
i en altres supòsits anàlegs, els requeriments d'informació
prevists en aquest article sobre un dels cotitulars o autoritzats
implicarà la disponibilitat de tots els moviments del compte,
dipòsit o operació, si bé l'Oficina garantirà la confidencialitat
d'aquesta informació.

9. Les dades a les quals hagi pogut tenir accés l'Oficina en
virtut de l'establert en aquest article només poden ser utilitzades
per a les finalitats específiques de recerca o examen i per a
l'eventual denúncia davant les autoritats competents, i
gaudeixen, en tots els casos, de la protecció de confidencialitat
legalment establerta.
Article 33
Mesures cautelars
1. Durant la tramitació dels procediments sancionadors que
estigui incoant l'Oficina, el director o la directora, a proposta de
l'instructor, pot sol·licitar a l'òrgan competent l'adopció de
qualsevol de les mesures previstes a l'article 56 de la Llei
39/2015.
2. En els mateixos termes, l'Oficina pot sol·licitar que les
mesures adoptades es deixin sense efecte en atenció a
circumstàncies concurrents sobrevingudes.
3. L'Oficina pot demanar a l'òrgan a què es refereix l'apartat 1
que li notifiqui sense dilació l'acord que hagi pres com a
conseqüència de la seva sol·licitud respecte de l'adopció i
ulterior ratificació de mesures, les modificacions, les
pròrrogues, la inscripció en registres o l'aixecament, així com
respecte de la interposició de recursos contra el procediment.
4. L'adopció d'aquestes mesures no és obstacle per a les
actuacions de l'Oficina, que poden prosseguir. En finalitzar
aquestes actuacions, l'Oficina ha de comunicar el seu resultat a
l'òrgan competent.
Capítol 3
Conclusió
Article 34
Resultat del procediment de recerca
1. Sense perjudici de la caducitat prevista a l'article 24 d'aquest
reglament, els expedients de recerca acabaran mitjançant
resolució motivada del director o la directora, que pot acordar:
a) La denúncia davant l'autoritat judicial o el Ministeri
Fiscal.
b) La comunicació a l'autoritat administrativa competent
perquè iniciï els procediments administratius sancionadors,
disciplinaris o de qualsevol naturalesa que corresponguin, o el
propi inici del procediment si la competència és de l'Oficina.
c) L'arxivament de l'expedient.
2. La proposta de resolució haurà de ser signada conjuntament
per l'inspector o la inspectora responsable i pel o la cap de
l'Àrea de Recerca.
3. Si de les actuacions practicades s'apreciessin indicis
racionals de l'existència d'un possible delicte, l'Oficina
motivadament acordarà donar trasllat de l'actuat a l'autoritat
judicial o al Ministeri Fiscal. En aquest supòsit, l'Oficina
informarà de si al seu judici concorren circumstàncies que
puguin suposar un perill greu per a la persona, la llibertat o els
béns del denunciant, el seu cònjuge o la persona a qui es trobi
lligada per anàloga relació d'afectivitat, o els seus ascendents,

BOPIB núm. 141 - 11 de maig de 2018

7695

descendents o germans, a l'efecte que l'autoritat judicial adopti
les mesures de protecció que pertoquin de conformitat amb el
previst a la Llei Orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de
protecció a testimonis i perits en causes criminals.

d'implementació de les recomanacions formulades en què es
detallin les accions, els terminis i les persones responsables de
cadascuna de les actuacions que cal dur a terme, o bé les raons
que impedeixen adoptar les mesures proposades.

4. Si de les actuacions practicades s'apreciés la possible
comissió d'una infracció administrativa o disciplinària, el
director de l'Oficina resoldrà motivadament instant de l'òrgan
competent la incoació del corresponent procediment. En aquest
cas, l'òrgan competent estarà obligat a acordar la incoació i a
comunicar a l'Oficina el resultat del procediment, que
posteriorment serà notificat, si escau, al denunciant. Quan
escaigui la tramitació dels procediments sancionadors per
infraccions en matèria de conflictes d'interessos, se’n donarà
trasllat a l'Àrea d'Ètica i Prevenció perquè els incoïn.

2. En cas que les autoritats afectades no apliquin les
recomanacions proposades ni justifiquin la seva inaplicació,
l'Oficina ho farà constar en la memòria anual o en un informe
extraordinari dirigit al Parlament, segons correspongui. En
qualsevol cas, abans de fer constar expressament
l'incompliment, l'Oficina ha de comunicar-ho, amb la proposta
de memòria o informe que l’afecti, a la persona o l’òrgan
afectats a fi que al·leguin el que creguin convenient d'acord
amb el que es disposa a l'article 31.

5. En el cas de no apreciar-se l'existència de cap gènere
d'il·lícit, el director de l'Oficina resoldrà motivadament
l'arxivament del procediment de recerca i, si escau, en donarà
trasllat al denunciant i l’informarà de les actuacions que
s'haguessin desenvolupat. No obstant això, si posteriorment,
com a conseqüència de l'obtenció d'informació addicional o del
coneixement de nous fets, es constatava l'existència de dades,
elements o circumstàncies que requerissin d'una comprovació
addicional, el director o la directora podrà acordar-ne la
reobertura, fins esgotar els terminis que fixa l'article 14.2 de la
Llei 16/2016, de 9 de desembre; en aquest cas estarà justificada
la pròrroga del termini màxim per un període de tres mesos a
què es refereix aquest article.
6. També donarà lloc a l'arxivament de l'expedient la
impossibilitat material de continuar-lo per no haver pogut
determinar les responsabilitats de tot tipus en què es pugui
haver incorregut per no haver lliurat la informació clau o
rellevant, o quan aquesta hagi estat lliurada de forma
incompleta o inexacta.
7. Es donarà també trasllat a la Sindicatura de Comptes i a la
Conselleria d’Hisenda en cas que de les recerques pugui
derivar-se una possible responsabilitat comptable, directa o
subsidiària.
8. A més del que es preveu als apartats anteriors, l'Oficina pot
dirigir recomanacions a les administracions públiques, a les
persones físiques i a les entitats i empreses privades incloses en
el seu àmbit d'actuació, per a la modificació, l’anul·lació o la
incorporació de criteris que puguin evitar disfuncions o
millorar determinades pràctiques, en els supòsits i les àrees de
risc de conductes irregulars que es constatin com a
conseqüència d'actuacions dutes a terme. Les persones o
entitats destinatàries, informaran en un termini de tres mesos al
director o a la directora de l'Oficina sobre les mesures
adoptades o, si escau, els motius que els impedeixen actuar
d'acord amb les recomanacions formulades.

3. Excepte l'indicat a l'apartat anterior, en la memòria no
constaran dades ni referències personals que permetin la
identificació de les persones afectades, excepte quan ja siguin
públiques com a conseqüència d'una sentència penal ferma.
Capítol 4
Actuacions per a la recuperació dels fons defraudats
i cobrament de sancions
Article 36
Mesures d'assegurament
1. En els casos prevists a l'article 32.2, juntament amb la
proposta de resolució, l'Àrea de Recerca haurà d'informar si les
persones o entitats contra les quals es dirigeixi la denúncia
presenten un nivell elevat de risc d'insolvència en el cas que
recaigui un acord que determini algun tipus de responsabilitat
civil o sanció pecuniàries. El nivell de risc d'insolvència es
calcularà en la forma que determini el director o la directora.
2. En el cas que existeixi aquest risc, en la mateixa proposta de
resolució es detallaran les possibles mesures d'assegurament
previstes als articles 589 i següents de la Llei d'enjudiciament
criminal.
Article 37
Decomís de béns i drets
1. En els casos de sentència condemnatòria en els quals no
s'hagin assegurat totalment les responsabilitats civils o sancions
pecuniàries, l'Àrea de Recerca de l'Oficina recaptarà informació
sobre els elements patrimonials que puguin ser objecte de
decomís, d'acord amb el previst als articles 127 i següents del
Codi Penal, i els posarà en coneixement del tribunal
sentenciador.
2. De la mateixa manera, l'Àrea de Recerca col·laborarà amb
l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius creada pel Reial
decret 948/2015, de 23 d'octubre.

Article 35
Seguiment de les actuacions

Article 38
Tributació de guanys il·lícits

1. L'Oficina, per comprovar si les autoritats competents
apliquen les mesures administratives, financeres, normatives o
disciplinàries que els ha recomanat, en realitzarà el seguiment
mitjançant les actuacions que consideri adequades. A aquest
efecte, l'Oficina pot dirigir recordatoris a l'autoritat màxima de
l'organisme afectat i sol·licitar-li la tramesa d'un pla

1. En els casos de sentència condemnatòria en els quals no
s'hagin assegurat totalment les responsabilitats civils o sancions
pecuniàries, ni s'hagi pogut procedir al decomís dels elements
patrimonials procedents de les activitats delictives, l'Àrea de
Recerca proposarà al director o la directora la formulació de la
corresponent denúncia davant l'Agència Estatal de
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l'Administració Tributària per tal que regularitzi la situació
tributària del condemnat en relació amb els guanys obtinguts
pels delictes comesos.
2. De la mateixa manera, si de les actuacions practicades en el
procediment de recerca s'apreciés la possible comissió d'una
infracció administrativa en matèria de gestió
economicopressupostària, se’n donarà trasllat a l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària perquè regularitzi la
situació tributària de l'infractor en relació amb els guanys
obtinguts com a conseqüència dels actes o les omissions
constitutius de la infracció, tret que s'hagin restituït les
quantitats percebudes indegudament.
Article 39
Cobrament de les sancions imposades per l'Oficina
1. La recaptació, tant en període voluntari com executiu, de les
sancions que pugui imposar l'Oficina, podrà ser conveniada
amb les administracions tributàries estatal o autonòmica.
2. Per assegurar el cobrament d'aquestes sancions, l'Oficina
podrà proposar l'adopció de les mesures cautelars previstes a la
normativa pressupostària i tributària.
TÍTOL IV
RÈGIM SANCIONADOR
Article 40
Informació clau i rellevant
A l'efecte de la qualificació de les infraccions previstes al
títol III de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, s'entendrà per
informació clau i informació rellevant, aquella que així s'hagi
qualificat per l'inspector responsable de l'expedient en els
requeriments d'informació i en les diligències que s'estenguin
durant el procediment de recerca.
Article 41
Perjudicis per a la recerca
1. A l'efecte del previst als apartats b) i c) de l'article 29.1 en
relació amb l'apartat c) de l'article 33.1, ambdós de la Llei
16/2016, de 9 de desembre, s'entendrà que ha existit perjudici
greu o molt greu per a la recerca quan el procediment de
recerca hagi de ser finalitzat mitjançant arxivament o caducitat
per compliment del termini màxim sense que s’hagin pogut
determinar les responsabilitats de tot tipus en què es pogués
haver incorregut per no haver lliurat la informació clau o quan
aquesta hagi estat lliurada de forma incompleta o inexacta. En
aquests casos, la sanció per infracció molt greu s'imposarà en
la seva meitat superior.
2. A l'efecte del previst als apartats d) i i) de l'article 30.1 en
relació amb l'apartat c) de l'article 33.1, ambdós de la Llei
16/2016, de 9 de desembre, s'entendrà que ha existit perjudici
greu per a la recerca quan el procediment de recerca hagi de ser
finalitzat mitjançant arxivament o caducitat per compliment del
termini màxim sense que s’hagin pogut determinar les
responsabilitats de tot tipus en què es pogués haver incorregut
per no haver lliurat la informació rellevant o quan aquesta hagi
estat lliurada de forma incompleta o inexacta. En aquests casos,
la sanció per infracció greu s'imposarà en la seva meitat
superior.

Article 42
Impedir o dificultar l'exercici de les funcions
A l'efecte del previst als apartats 1.a) dels articles 29 i 30 de
la Llei 16/2016, de 9 de desembre, s'entendrà per impedir o
dificultar l'exercici de les funcions de l'Oficina, la resistència,
l’obstrucció, l’excusa o la negativa a les actuacions de
l'Oficina, sempre que no estiguin tipificades com a infracció
específica en aquests preceptes.
Article 43
Quantia econòmica defraudada
1. A l'efecte del previst als apartats 1 i 2 de l'article 32 de la
Llei 16/2016, de 9 de desembre, s'entendran per quantia
econòmica defraudada les quantitats percebudes o satisfetes
indegudament.
2. L'increment de sanció previst en aquests apartats s'aplicarà
fins i tot quan aquestes quantitats hagin estat restituïdes.
Article 44
Comissió de diverses infraccions
1. Sense perjudici del previst als apartats següents, es
considerarà que existeix una infracció per cada incompliment
dels prevists a la Llei 16/2016, de 9 de desembre.
2. Quan de la comissió d'una infracció molt greu derivi
necessàriament la comissió d'una altra o d’altres infraccions
molt greus, s'imposarà únicament una sanció corresponent a la
primera infracció molt greu. En aquests casos, la sanció mínima
serà de 20.000 € i s'incrementarà en 10.000 € per cada infracció
molt greu derivada.
3. Quan de la comissió d'una infracció molt greu derivi
necessàriament la comissió d'una altra o d’altres infraccions
greus, s'imposarà únicament la sanció corresponent a la
infracció molt greu comesa. En aquests casos, la sanció mínima
serà de 20.000 € i s'incrementarà en 5.000 € per cada infracció
greu derivada.
4. Quan de la comissió d'una infracció greu derivi
necessàriament la comissió d'una altra o d’altres infraccions
greus, s'imposarà únicament la sanció corresponent a la primera
infracció greu. En aquests casos, la sanció mínima serà de
2.000 € i s'incrementarà en 1.000 € per cada infracció greu
derivada.
5. Quan de la comissió d'una infracció greu derivi
necessàriament la comissió d'una altra o d’altres infraccions
lleus, s'imposarà únicament la sanció corresponent a la
infracció greu comesa. En aquests casos, la sanció mínima serà
de 2.000 € i s'incrementarà en 500 € per cada infracció lleu
derivada.
Article 45
Criteris de graduació
1. Quan la infracció consisteixi en la tramesa d'informació
incompleta o inexacta, o amb dades falses, la sanció mínima
s'incrementarà en els imports següents, per cada dada o conjunt
de dades, segons procedeixi, omeses, inexactes o falses:
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a) Si es tracta de dades expressades en magnituds
monetàries:
1. En un 2% de l'import declarat incorrectament si es tracta
d'una infracció molt greu.
2. En un 1% de l'import declarat incorrectament si es tracta
d'una infracció greu.
3. En un 0,5% de l'import declarat incorrectament si es
tracta d'una infracció lleu.

d'Internet a la seu electrònica de l'Oficina, emplenant el
formulari creat a aquest efecte.

b) Si es tracta de dades expressades en magnituds no
monetàries:
1. En 400 euros per cada dada o conjunt de dades omeses,
inexactes o falses, si es tracta d'una infracció molt greu.
2. En 200 euros per cada dada o conjunt de dades omeses,
inexactes o falses, si es tracta d'una infracció greu.
3. En 100 euros per cada dada o conjunt de dades omeses,
inexactes o falses, si es tracta d'una infracció lleu.

3. De la mateixa manera, les declaracions anuals corresponents
a l'impost sobre la renda de les persones físiques i, si escau, a
l'impost sobre el patrimoni a què fa referència l'article 25.4 de
la Llei 16/2016, de 9 de desembre, es presentaran com a
informació complementària en format electrònic a l'apartat
corresponent del formulari a què es refereix l'apartat 1 d'aquest
article.

2. Quan, d'acord amb l'article 33 de la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, procedeixi aplicar el criteri de la reparació de danys
o perjudicis produïts o l'esmena de la infracció per iniciativa
pròpia, la sanció procedent es reduirà a la meitat.
Article 46
Recursos
El règim de recursos dels procediments sancionadors serà
l'establert a l'article 10 d'aquest reglament.
TÍTOL V
REGISTRE DE DECLARACIONS PATRIMONIALS I
D'ACTIVITATS
Article 47
Informació continguda en el Registre
1. En el Registre de Declaracions Patrimonials i d'Activitats
s'inscriuran les declaracions presentades pels càrrecs públics
inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, d'acord amb el previst a l'article 11 d'aquest
reglament, comprensives de la totalitat dels seus béns, drets i
obligacions patrimonials, interessos i activitats, sis mesos
anteriors al seu nomenament; el seu contingut és públic i pot ser
consultat per la ciutadania sense necessitat d'identificació
alguna, excepte la localització concreta dels béns immobles, tot
garantint la privadesa i la seguretat dels seus titulars.
2. En el mateix Registre s'inclourà la declaració de les activitats
professionals, mercantils o laborals a què es refereix l'article
25.6 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre.
3. Quan sigui necessari per a les funcions de recerca, l'Oficina
podrà requerir que, a més de les declaracions patrimonials i
d'activitats exigides a l'article 25 de la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, es presentin aquelles altres declaracions que, amb la
mateixa finalitat, els càrrecs públics hagin lliurat d'acord amb
la seva legislació específica o sectorial.
Article 48
Presentació telemàtica
1. Les declaracions a què es refereix l'article anterior hauran de
presentar-se exclusivament per mitjans electrònics a través

2. Per a això, la persona obligada haurà d'utilitzar algun dels
sistemes de signatura o segell electrònics prevists a l'article
10.2 de la Llei 39/2015 o a través d'altres sistemes que l'Oficina
hagi adoptat, les condicions es detallaran a cada moment a la
seu electrònica.

Article 49
Contrast de la informació declarada
L'Oficina podrà sol·licitar als Registres de la Propietat i
Mercantils, al Consell General del Notariat, al Registre de
Fundacions i a qualsevol altre registre de titularitat pública, la
informació precisa per efectuar les comprovacions necessàries
sobre les dades consignades a les declaracions patrimonials i
d'activitats.
TÍTOL VI
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Article 50
Participació ciutadana
1. L'Oficina, a través de l'Àrea d'Ètica i Prevenció, adoptarà
iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació
ciutadanes en favor de la transparència, la integritat i l'ètica en
l'actuació pública, i amb aquesta finalitat podrà:
a) Incentivar valors i actituds favorables a la integritat
institucional i a l'ètica pública, mitjançant campanyes de
comunicació, publicacions pedagògiques i altres activitats de
sensibilització i generació d'opinió.
b) Prestar assessorament i suport tècnic per a l'elaboració
participativa de codis ètics i altres eines que fixin estàndards
d'integritat o que orientin la conducta professional dels
servidors públics, així com per a l'aplicació, l’actualització i el
seguiment d'aquestes eines.
c) Establir els instruments adequats perquè qualsevol
persona, col·lectiu o entitat pugui dirigir-se a l'Oficina per
formular suggeriments, propostes o sol·licituds d'actuació en
matèria de prevenció i control de la corrupció.
d) Elaborar estudis d'opinió i índexs de percepció ciutadana.
2. Les actuacions recollides a l'apartat anterior podran
desenvolupar-se mitjançant la signatura de convenis de
col·laboració amb altres entitats públiques o privades sense
ànim de lucre dedicades a promoure la transparència, la
integritat i l’ètica públiques, el dret d'accés a la informació, o
la lluita contra la corrupció.
3. L'Oficina comunicarà a la ciutadania els resultats més
rellevants de la seva gestió en l'àmbit de la prevenció, la
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recerca i l’avaluació de polítiques i pràctiques relatives al frau
i la corrupció existent en el sector públic que constitueix el seu
àmbit d'actuació. A aquest efecte, se servirà de tots els mitjans
necessaris perquè la ciutadania pugui estar informada
degudament.

b) La incorporació de romanents de crèdit de l'exercici
anterior.

TÍTOL VII
RÈGIM ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI

d) Les taxes per participació en processos selectius que
convoqui l'Oficina i altres prestacions patrimonials de caràcter
públic que li puguin correspondre.

Article 51
Pressupost i comptabilitat
1. L'Oficina gaudeix d'autonomia de gestió pressupostària,
d'acord amb la Llei 16/2016, de 9 de desembre, i disposa de
patrimoni, pressupost i tresoreria propis; la seva gestió es
realitzarà d'acord amb l'establert al present reglament i a la
legislació general sobre aquestes matèries.
2. La comptabilitat de l'Oficina està subjecta als principis de la
comptabilitat pública i al sistema d'autorització, disposició,
obligació i pagament per assegurar el control pressupostari en
un context de pressupost limitatiu, si bé no li és aplicable el
règim d'intervenció establert en aquella en virtut de la seva
dependència orgànica del Parlament, sense perjudici del control
financer previst a l'article 55 d'aquest reglament.
Article 52
Òrgan de contractació i competències pressupostàries
1. El director o la directora de l'Oficina n’és l'òrgan de
contractació i l'òrgan competent en matèria d'autorització i de
disposició de la despesa, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagaments. No obstant això, el director o la
directora de l'Oficina podrà delegar en personal al servei de
l'Oficina aquestes competències.
2. Correspon al director o la directora de l'Oficina elaborar
l'avantprojecte de pressuposts de funcionament i trametre’l al
Govern de les Illes Balears, a l’efecte que l’incorpori com a
secció independent al projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Correspon al director o la directora aprovar les
modificacions pressupostàries que resultin necessàries, que
seran d'immediata aplicació en la gestió econòmica de
l'Oficina, sense perjudici de la seva comunicació a l'òrgan
corresponent de l'Administració de la comunitat autònoma.
4. En el primer mes de cada trimestre, l'òrgan competent de la
gestió de la Tresoreria de la comunitat autònoma lliurarà
automàticament i per quartes parts els imports corresponents a
les dotacions pressupostàries de l'Oficina, sense perjudici que
es requereixi lliurar imports superiors si resulta necessari per
atendre a determinats pagaments.

c) Les sancions que imposi per la comissió de les
infraccions tipificades a la Llei 16/2016, de 9 de desembre.

e) Els rendiments procedents dels béns i drets propis o que
se li adscriguin.
f) Els llegats o les donacions de procedència pública o
privada realitzades a l'Oficina que hagin estat acceptades pel
director.
g) Les participacions i els ingressos procedents de convenis
amb altres organismes públics o entitats privades.
h) Els crèdits i altres aportacions obtingudes d'entitats
oficials.
i) Les generacions de crèdit com a conseqüència de la
col·laboració de l'Oficina en la recuperació de fons públics
defraudats, tant si la recuperació s'ha dut a terme mitjançant
actuacions executives per part dels òrgans administratius
jurisdiccionals, com si s'ha dut a terme mitjançant devolució
voluntària per les persones o institucions afectades.
j) Qualssevol altres recursos que procedeixin o puguin ser-li
atribuïts, de conformitat amb la normativa legal aplicable o en
virtut de contracte.
Article 54
Liquidació del pressupost
Correspon al director o la directora aprovar la liquidació del
pressupost de l'Oficina i els comptes anuals corresponents, que
formaran part de la Memòria d'activitats que ha de trametre’s
anualment al Parlament.
Article 55
Control financer
Els actes de gestió pressupostària de l'Oficina queden
sotmesos a la fiscalització per part de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears mitjançant el sistema de control
financer permanent, formalitzat en informes de fiscalització de
les actuacions amb periodicitat anual.
TÍTOL VIII
RÊGIM DE PERSONAL. DEURES I RÈGIM
DISCIPLINARI

Article 53
Recursos econòmics

Article 56
Personal al servei de l'Oficina

Per al compliment de les seves finalitats l'Oficina comptarà,
entre d’altres, amb els següents recursos econòmics que
s'integraran al seu pressupost:

1. Té la consideració de personal al servei de l'Oficina, el
personal funcionari que ocupi els llocs de treball prevists a la
relació de llocs de treball.

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la
CAIB.

2. El personal al servei de l'Oficina estarà constituït per totes
les persones que hi estiguin vinculades mitjançant una relació
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de serveis professionals i retribuïts amb càrrec a les
assignacions pressupostàries destinades a aquest efecte.

Article 59
Procediments d'incorporació als llocs de treball de l'Oficina

Article 57
Règim jurídic

1. La incorporació als llocs de treball de l'Oficina es produirà
per nomenament del director o la directora, prèvia superació
d'un procés selectiu públic mitjançant concurs de trasllats,
oposició o concurs oposició.

El personal al servei de l'Oficina es regeix pel que disposen
la Llei 16/2016, de 9 de desembre, i el present reglament; en
allò no previst, li serà aplicable el règim establert amb caràcter
general per al personal al servei de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i, si escau, el Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Article 58
Relació de llocs de treball
1. L'estructura de personal de l'Oficina es conté en la relació de
llocs de treball, document en el qual es descriuen les
característiques de cadascun, que requereix l'aprovació de la
corresponent comissió parlamentària.
2. Les categories i els graus que estableixi la relació de llocs de
treball determinaran les retribucions del personal al servei de
l'Oficina, d'acord amb els crèdits pressupostaris aprovats.
3. La relació de llocs de treball haurà de fixar les condicions
d'homologació que siguin necessàries, particularment en relació
amb els sistemes d'accés i els grups i subgrups de classificació,
perquè els funcionaris d'altres administracions públiques
puguin accedir als llocs de treball de l'Oficina.
4. Anualment, les partides econòmiques incloses en el projecte
de pressupost, determinaran les places dotades, que inclouran
necessàriament totes aquelles que es trobin cobertes i les
vacants que, si escau, seran objecte de convocatòria.
5. A més de les retribucions fixes que corresponguin segons
l'apartat 2 d'aquest article, el personal al servei de l'Oficina
podrà percebre, dividides en 14 pagues:
a) Una retribució fixa en concepte d'antiguitat en una
quantia equivalent a l’1% de la seva retribució fixa anual per
cada trienni d'antiguitat com a funcionari o funcionària de
l'Oficina.
b) Una retribució variable que retribueixi el rendiment o els
resultats aconseguits pel funcionari o la funcionària, que es
determinarà per resolució del director o la directora en funció
de l'especial rendiment, l'activitat i la dedicació extraordinària,
l'interès o la iniciativa amb què s'exerceixin els llocs de treball,
sempre que redundin a millorar-ne el resultat.
6. Les actualitzacions de les retribucions, que es preveuen amb
caràcter general en les lleis de pressupostos estatals o
autonòmiques de cada any, implicaran la revisió automàtica
dels aspectes retributius de la relació de llocs de treball; per
contra, les modificacions parcials de la relació de llocs de
treball, referides a aspectes retributius o a qualsevol altra
característica, requereixen l'aprovació de la corresponent
comissió parlamentària, excepte delegació en el director o la
directora.

2. Es podran realitzar convocatòries de processos selectius per
a l'ingrés en els cossos de l'Oficina per part de funcionaris de
cossos pertanyents a altres administracions que reuneixin els
requisits de pertinença a grups i subgrups de classificació,
titulació, formació i experiència que determini la relació de
llocs de treball.
3. Igualment, es podran celebrar processos selectius, mitjançant
concurs oposició, dirigits a la promoció interna dels funcionaris
que ja pertanyen a cossos de l'Oficina per al seu ingrés en un
cos del grup immediat superior al qual pertanyen o en un altre
cos del mateix grup.
4. Amb caràcter transitori, l'Oficina podrà incorporar
funcionaris d'altres administracions públiques en comissió de
serveis.
Article 60
Caps d'àrea
1. Al capdavant de cadascuna de les àrees recollides en el
capítol 2 del títol I, inclosa l'Assessoria Jurídica, hi haurà un o
una cap que dirigirà, coordinarà i supervisarà els treballs que
hagin de desenvolupar-se, sota l'autoritat superior del director
o la directora de l'Oficina.
2. Els llocs de cap d'àrea han de proveir-se pels procediments
de lliure designació amb convocatòria pública, entre
funcionaris públics que pertanyin a cossos o escales de
característiques adequades, d'acord amb el que estableixi la
relació de llocs de treball.
3. A l'efecte de la legislació sobre funció pública, els llocs de
cap d'àrea estan assimilats a alt càrrec.
4. Mentre ocupin aquests llocs, els funcionaris quedaran en la
seva administració i cos o escala d'origen en situació de serveis
especials.
Article 61
Funcionaris de carrera
Els funcionaris de carrera de l'Oficina són els que, en virtut de
nomenament legal, desenvolupen els serveis de caràcter
permanent que figuren en la corresponent relació de llocs de
treball, i reben retribucions fixes i variables amb càrrec a les
assignacions pressupostàries.
Article 62
Funcionaris interins
1. Per raons d'urgent necessitat, es podran ocupar llocs de
treball de funcionaris que es trobin vacants, mitjançant el
nomenament de personal interí.
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2. El personal interí cessarà per qualsevol dels següents motius:
a) Per haver desaparegut les raons d'urgència que van
justificar la necessitat del seu nomenament, encara que
continuïn existint vacants.
b) Per la incorporació de funcionaris del cos al qual
corresponguin les vacants cobertes interinament.
c) Per causes disciplinàries.
Article 63
Deures del personal de l'Oficina
1. El personal al servei de l'Oficina, sense perjudici dels deures
que li imposa la legislació estatal i autonòmica sobre funció
pública, queda específicament obligat a:
a) Actuar amb imparcialitat, observar sempre la més estricta
neutralitat política, impedir que els interessos de grups
econòmics, socials, corporatius, ideològics o religiosos o els
criteris propugnats per aquests grups influeixin sobre les seves
actuacions.
b) Guardar secret sobre totes les informacions vinculades
amb les recerques dutes a terme per l'Oficina o qualsevol altra
informació a la qual hagi tingut accés amb motiu o en ocasió de
l'exercici de les seves funcions i que no hagi de ser divulgada.
c) Complir les normes de funcionament intern i de seguretat
de l'Oficina.
d) Evitar en la conducta professional i personal situacions
determinants de risc de reputació per a l'Oficina.
e) No exhibir injustificadament l'acreditació professional ni
servir-se de la condició de personal al servei de l'Oficina per
guanyar influència, obtenir un tracte de favor o defensar
interessos personals.
f) Abstenir-se d'intervenir en la tramitació o la resolució
d'assumptes tramitats per l'Oficina en els quals, directament o
indirectament, tingui interessos de qualsevol tipus que puguin
comprometre la seva imparcialitat. Qualsevol supòsit que
exigeixi l'abstenció del personal, haurà de ser comunicat
immediatament al director o la directora de l'Oficina.
2. El personal al servei de l'Oficina ha de signar, en
incorporar-se al càrrec, un compromís de confidencialitat que
garanteixi la plena assumpció de les responsabilitats, inclosa la
civil, derivades de la revelació indeguda d'informacions, dades,
actes, documents o assumptes. Aquest compromís té caràcter
permanent i manté la seva vigència fins i tot després d'haver
deixat de prestar serveis a l'Oficina.
3. El personal al servei de l'Oficina ha de formular, al moment
d'incorporar-se al càrrec, la declaració prevista a l'article 25 de
la Llei 16/2016, de 9 de desembre, i presentar anualment les
declaracions de l'IRPF previstes en el mateix precepte.
4. El personal al servei de l'oficina haurà de prometre un codi
deontològic que serà elaborat pel director o la directora.

Article 64
Incompatibilitats
1. Els llocs de cap d'àrea tenen règim de dedicació absoluta i
exclusiva, de manera que són incompatibles amb l'exercici de
qualsevol altra activitat pública o privada que no sigui
l'administració del propi patrimoni personal o familiar, les
activitats de producció i creació literària, artística, científica o
tècnica i les publicacions derivades d'aquelles, així com amb la
col·laboració i l’assistència ocasional com a ponent a
congressos, seminaris, jornades, conferències o cursos de
caràcter professional, sempre que no siguin conseqüència d'una
relació d'ocupació o de prestació de serveis o puguin suposar
menyscapte de l'estricte compliment dels seus deures.
2. L'exercici d'una segona activitat per a la resta del personal al
servei de l'Oficina, requerirà la corresponent autorització de
compatibilitat.
3. Correspon al director o la directora de l'Oficina resoldre
sobre les sol·licituds de compatibilitat, que seran denegatòries
per a qualsevol activitat susceptible de comportar conflictes
d'interessos al personal sol·licitant en l'exercici de les seves
funcions al servei de l'Oficina.
4. El personal al servei de l'Oficina no pot ser titular,
directament ni per persones interposades, de cap participació en
societats que tinguin concerts o contractes administratius o
privats amb l'Oficina, o siguin perceptores de subvencions
públiques. Aquesta prohibició s'estén als cònjuges o les
persones convivents vinculades per una relació anàloga de
parella, als fills dependents i a les persones sota la seva tutela.
5. Les comunicacions del deure d’abstenció i les peticions de
recusació relatives al personal de l'Oficina seran resoltes pel
director o la directora.
Article 65
Règim disciplinari
1. La imposició d'una sanció disciplinària al personal al servei
de l'Oficina requereix la instrucció prèvia d'un expedient
disciplinari.
2. L'acord d'iniciació d'un expedient disciplinari correspon al
director o la directora de l'Oficina, que ha de designar un
instructor o una instructora de l'expedient.
3. L'instructor o la instructora d'un expedient disciplinari pot
ordenar qualsevol actuació i practicar qualsevol prova que
cregui convenients per esclarir els fets que en són objecte, i en
qualsevol cas ha de prendre declaració a la persona
expedientada. Finalment, a la vista de les actuacions
practicades, ha de formular el corresponent plec de càrrecs.
4. Després d'haver formulat l'instructor o la instructora d'un
expedient disciplinari el plec de càrrecs, la persona
expedientada disposa d'un termini de vuit dies per presentar-hi
al·legacions; transcorregut aquest termini, l'instructor o la
instructora ha d'elevar una proposta de resolució al director o
la directora de l'Oficina, a qui correspon resoldre l'expedient.
5. En allò no regulat als apartats anteriors serà aplicable el
mateix règim disciplinari establert per al personal al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Article 66
Règim d'impugnació de les resolucions en matèria de
personal
Les resolucions del director o la directora de l'Oficina en
matèria de personal seran objecte de recurs davant la
jurisdicció contenciosoadministrativa, de conformitat amb la
normativa vigent.
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Disposició final
Entrada en vigor
1. El present reglament haurà de ser objecte de publicació en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. La seva entrada en vigor es produirà l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició addicional primera
Cobertura de les places previstes en la relació de llocs de
treball
La cobertura de les places que pugui determinar la relació
de llocs de treball de l'Oficina haurà de produir-se
progressivament, d'acord amb les necessitats derivades de la
seva activitat.
Disposició addicional segona
Comunicacions electròniques
1. A l'efecte del previst a l'article 13, amb caràcter previ a la
tramesa de comunicacions o notificacions electròniques,
l'Oficina notificarà per mitjans no electrònics a les
administracions, els ens públics i els càrrecs públics inclosos en
el seu àmbit d'actuació, l'obligació de comunicació electrònica
a què es refereix aquest article, detallant la manera de
funcionament i sol·licitant un compte de correu electrònic.
2. A partir d'aquesta notificació, totes les comunicacions es
realitzaran de forma electrònica d'acord amb el previst en
aquest precepte.
Disposició addicional tercera
Fitxers de dades de caràcter personal
La creació, la modificació o la supressió dels fitxers de
caràcter personal de l'Oficina es realitzarà mitjançant resolució
del director o la directora publicada en el BOIB.
Disposició transitòria
Registre de Declaracions Patrimonials i Activitats
1. L'obligatorietat de presentació de les declaracions a què es
refereixen els articles 23 a 25 de la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, i l'article 48 d'aquest reglament, serà comunicada pel
director o la directora de l'Oficina a totes les persones
obligades, directament o a través de les administracions, els ens
o els organismes en els quals tinguin el seu lloc de treball, quan
estiguin disponibles els corresponents formularis a la seu
electrònica de l'Oficina. En aquesta comunicació s'establirà
l'obligació de completar i presentar la primera declaració en un
termini no inferior a 10 dies des de la seva notificació.
2. Amb caràcter previ a aquesta comunicació i a l'efecte del que
es preveu a la Disposició final quarta de la Llei 16/2016, de 9
de desembre, el director o la directora de l'Oficina publicarà en
el BOIB la resolució per la qual es fan efectives la supressió i
la integració dels registres als quals fa referència la disposició
addicional primera de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, així
com el règim de comunicacions previst a l'apartat anterior.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de maig de 2018, admet a tràmit les mocions següents.
Palma, a 9 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 4328/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria de
transport públic, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
1413/18.
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.
1413/18, relativa a política general del Govern en matèria de
transport públic, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la tramitació i l'execució de l'ampliació de la línia de
metro en superfície de la Universitat de les Illes Balears fins al
Parc BIT i l'Hospital de Son Espases.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en aplicació de la Llei 16/2001, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de carreteres i
camins, a la convocatòria urgent de la Conferència Sectorial de
Carreteres per tal de coordinar amb els consells insulars
l'execució de les infraestructures de carreteres imprescindibles
a Mallorca, Menorca i Eivissa per tal de millorar la saturació i
els embussos diaris i, especialment, els que afecten els accessos
a Palma i els accessos a l'aeroport de Palma.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que les freqüències
de l'AEROTIB per a l'estiu 2018 han estat objecte d'una
reducció molt significativa i confirmen el fracàs d'aquest servei
amb una mitjana de menys de 10 usuaris/turistes per bus.
4. El Parlament de les Illes Balears constata la incompetència
del Govern de les Illes Balears en la licitació dels nous
projectes de concessions de transport regular per carretera, el
retard del qual, en prop de sis mesos, generarà greus i
importants problemes en la posada en marxa exigida,
legalment, per al proper 1 de gener de 2019.
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5. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment del
Govern de les Illes Balears en relació amb els terminis prevists
per a la seva execució, a l'apartat 8.1 del Pla Insular de
Transport Regular per Carretera de Mallorca, publicat en el
BOIB de 2 de setembre de 2017.

B)

6. El Parlament de les Illes Balears constata i manifesta el seu
rebuig pel fet que el Govern no compleixi amb els processos de
transparència i participació, donant accés a documents (com
l'avanç del Pla Director Sectorial de Mobilitat entre d'altres) a
determinades entitats i negant-lo a la resta de ciutadans i, en
general, als Grups Parlamentaris, havent incomplert la Moció
RGE núm. 7015/2017, presentada p'El Pi-Proposta per les Illes,
que fou aprovada i publicada en el BOPIB de 7 de juliol de
2017 que l'instava a aprovar en un termini de 9 mesos la
modificació del Pla Director Sectorial de Mobilitat 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 3 de maig de 2018
La diputada
Margalida Cabrer i González
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes d'abril de 2018 corresponent a educació?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

C)
RGE núm. 4099/18, 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 d'abril.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de maig de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 9 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 4097/18, 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 d'abril.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes d'abril de 2018 corresponent a sanitat?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 4098/18, 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 d'abril.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes d'abril de 2018 corresponent a serveis
socials?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

D)
RGE núm. 4100/18, 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 d'abril.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes d'abril de 2018 llevat de sanitat, educació
i serveis socials?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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E)

H)

RGE núm. 4101/18, 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 d'abril.

RGE núm. 4109/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de maig
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 les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 d'abril 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?

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

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

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

F)

I)

RGE núm. 4107/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de maig de
2018.

RGE núm. 411018, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 de maig
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'Alaior
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
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'Algaida
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
de 2018?

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

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

G)

J)

RGE núm. 4108/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de maig de
2018.

RGE núm. 4111/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de maig
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'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig 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'Andratx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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K)

N)

RGE núm. 4112/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de maig
de 2018.

RGE núm. 4115/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de
maig 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'Ariany
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
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
Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de maig de 2018?

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

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

L)

O)

RGE núm. 4113/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 de maig de
2018.

RGE núm. 4116/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 de maig
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'Artà de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig 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 Búger
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
de 2018?

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

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

M)

P)

RGE núm. 4114/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de
maig de 2018.

RGE núm. 4117/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de maig
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
Banyalbufar de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de maig 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
Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de maig de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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Q)

T)

RGE núm. 4118/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 de maig
de 2018.

RGE núm. 4121/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de
maig 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 Calvià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
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
Capdepera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de maig de 2018?

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

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

R)

U)

RGE núm. 4119/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1 de
maig de 2018.

RGE núm. 4122/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 de maig 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
Campanet de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de maig 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
Ciutadella de Menorca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de maig de 2018?

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

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

S)

V)

RGE núm. 4120/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 de maig
de 2018.

RGE núm. 412318, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 de maig
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
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de maig 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 Consell
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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W)

Z)

RGE núm. 4124/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 de maig
de 2018.

RGE núm. 4127/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de
maig de 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 Costitx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
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
Castell de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
maig de 2018?

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

X)

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

RGE núm. 4125/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 de maig de
2018.

AA)
RGE núm. 4128/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de
maig de 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 de maig
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
de maig de 2018?

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

Y)

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

RGE núm. 4126/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de maig
de 2018.

AB)
RGE núm. 4129/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 de maig 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 de maig
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 de maig de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AC)
RGE núm. 4130/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de maig
de 2018.

AF)
RGE núm. 4133/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de maig
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'Escorca
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
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
Felanitx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de maig de 2018?

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

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

AD)
RGE núm. 4131/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de maig
de 2018.

AG)
RGE núm. 4134/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de
maig 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 de maig
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
de maig de 2018?

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

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

AE)
RGE núm. 4132/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de
maig de 2018.

AH)
RGE núm. 4135/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de
maig 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 de maig 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 de maig de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AI)
RGE núm. 4136/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de
maig de 2018.

AL)
RGE núm. 4139/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de maig
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
Fornalutx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de maig 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 Lloseta
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
de 2018?

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

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

AJ)
RGE núm. 4137/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 de maig de
2018.

AM)
RGE núm. 4140/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 de maig 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 de maig 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 de maig
de 2018?

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

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

AK)
RGE núm. 4138/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 de maig de 2018.

AN)
RGE núm. 4141/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de
maig 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 de maig 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 de maig de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AO)
RGE núm. 4142/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 de
maig de 2018.

AR)
RGE núm. 4145/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a
1 de maig 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
Manacor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de maig 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 Maria
de la Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de maig de 2018?

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

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

AP)
RGE núm. 4143/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
a 1 de maig de 2018.

AS)
RGE núm. 4146/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de
maig 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 de maig 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
de maig de 2018?

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

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

AQ)
RGE núm. 4144/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 de maig de
2018.

AT)
RGE núm. 4147/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de
maig 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 de maig
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
de maig de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AU)
RGE núm. 4148/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 de maig
de 2018.

AX)
RGE núm. 4151/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 de
maig 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 Muro
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
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
Pollença de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de maig de 2018?

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

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

AV)
RGE núm. 4149/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 de maig
de 2018.

AY)
RGE núm. 4152/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 de
maig 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 de maig
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
de maig de 2018?

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

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

AW)
RGE núm. 4150/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 de maig
de 2018.

AZ)
RGE núm. 4153/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de
maig 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 de maig
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 de maig de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BA)
RGE núm. 4154/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de
maig de 2018.

BD)
RGE núm. 4157/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja a 1 de maig 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 Sa
Pobla de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
maig 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
Joan de Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de maig de 2018?

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

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

BB)
RGE núm. 4155/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany a 1 de maig de 2018.

BE)
RGE núm. 4158/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia a 1 de maig 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 de maig 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 de maig de 2018?

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

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

BC)
RGE núm. 4156/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de
maig de 2018.

BF)
RGE núm. 4159/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar a 1 de maig 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
Joan de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
maig 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 de maig de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BG)
RGE núm. 4160/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de
maig de 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
Lluís de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
maig de 2018?

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

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

RGE núm. 4163/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 de maig de 2018.

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

BH)
RGE núm. 4161/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
de maig de 2018.

BK)
RGE núm. 4164/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí a 1 de maig 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
de maig 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 de maig de 2018?

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

BI)

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

RGE núm. 4162/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es
Riu a 1 de maig de 2018.

BL)
RGE núm. 4165/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de
maig 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 de maig 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
de maig de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BM)
RGE núm. 4166/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 de maig de
2018.

BP)
RGE núm. 4169/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 de maig
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 Selva
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
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 Sineu
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de maig
de 2018?

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

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

BN)
RGE núm. 4167/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de
maig de 2018.

BQ)
RGE núm. 4170/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 de maig
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
de maig 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 de maig
de 2018?

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

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

BO)
RGE núm. 4168/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de
maig de 2018.

BR)
RGE núm. 4171/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de
maig de 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 de
maig 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 de
maig de 2018?

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

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BS)
RGE núm. 4172/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de
maig de 2018.

BV)
RGE núm. 4175/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
de maig 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
Valldemossa de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de maig 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
Formentera a dia 1 de maig de 2018?

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

BT)
RGE núm. 4173/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BU)
RGE núm. 4174/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 de
maig 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
d'Eivissa a dia 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

BW)
RGE núm. 4176/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1 de
maig 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
Mallorca a dia 1 de maig de 2018?
Palma, 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BX)
RGE núm. 4177/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1 de
maig 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
Menorca a dia 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BY)
RGE núm. 4178/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior
a 1 de maig 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 d'Algaida a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BZ)
RGE núm. 4179/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró
a 1 de maig 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.

CC)
RGE núm. 4182/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Andratx a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CA)
RGE núm. 4180/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia
a 1 de maig 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.

CD)
RGE núm. 4183/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany
a 1 de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

CB)
RGE núm. 4181/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida
a 1 de maig de 2018.

CE)
RGE núm. 4184/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a
1 de maig 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 de maig de 2018?
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Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CF)
RGE núm. 4185/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Banyalbufar a 1 de maig 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.

CI)
RGE núm. 4188/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Bunyola a 1 de maig 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 Bunyola a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

CG)
RGE núm. 4186/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Binissalem a 1 de maig 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 Binissalem a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CH)
RGE núm. 4187/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger
a 1 de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Búger a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CJ)
RGE núm. 4189/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià
a 1 de maig 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 Calvià a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CK)
RGE núm. 4190/18, 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 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CL)
RGE núm. 4191/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campos a 1 de maig 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 Campos a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CM)
RGE núm. 4192/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Capdepera a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CN)
RGE núm. 4193/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca a 1 de maig 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 de maig de
2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CO)
RGE núm. 4194/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Consell a 1 de maig 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 Consell a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CP)
RGE núm. 4195/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx
a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CQ)
RGE núm. 4196/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià
a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CR)
RGE núm. 4197/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa
a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CS)
RGE núm. 4198/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Castell a 1 de maig 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 d'Escorca a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

CT)
RGE núm. 4199/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Mercadal a 1 de maig 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 Mercadal a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CU)
RGE núm. 4200/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran a 1 de maig 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 Migjorn Gran a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CV)
RGE núm. 4201/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca
a 1 de maig de 2018.

CW)
RGE núm. 4202/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Esporles a 1 de maig 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 de maig de 2018?

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

CX)
RGE núm. 4203/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Estellencs a 1 de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CY)
RGE núm. 4204/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Felanitx a 1 de maig 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 Felanitx a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CZ)
RGE núm. 4205/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ferreries a 1 de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DA)
RGE núm. 4206/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Formentera a 1 de maig 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 Formentera a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DB)
RGE núm. 4207/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Fornalutx a 1 de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

7719

DC)
RGE núm. 4208/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a
1 de maig 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'Inca a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DD)
RGE núm. 4209/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre a 1 de maig 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 Lloret de Vistalegre a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DE)
RGE núm. 4210/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta
a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DF)
RGE núm. 4211/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí
a 1 de maig 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 Llubí a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DG)
RGE núm. 4212/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Llucmajor a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DH)
RGE núm. 4213/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Manacor a 1 de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DI)
RGE núm. 4214/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Mancor de la Vall a 1 de maig 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 de maig de 2018?

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

DJ)
RGE núm. 4215/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó
a 1 de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maó a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DK)
RGE núm. 4216/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria
de la Salut a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DL)
RGE núm. 4217/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Marratxí a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DM)
RGE núm. 4218/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Montuïri a 1 de maig 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 Petra a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

DN)
RGE núm. 4219/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro
a 1 de maig 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.

DQ)
RGE núm. 4222/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Pollença a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

DO)
RGE núm. 4220/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma
a 1 de maig 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.

DR)
RGE núm. 4223/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Porreres a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

DP)
RGE núm. 4221/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra
a 1 de maig de 2018.

DS)
RGE núm. 4224/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Puigpunyent a 1 de maig 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 de maig de 2018?
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Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DT)
RGE núm. 4225/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa
Pobla a 1 de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DU)
RGE núm. 4226/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany a 1 de maig 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 de maig de
2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DV)
RGE núm. 4227/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DW)
RGE núm. 4228/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja a 1 de maig 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 de maig de
2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DX)
RGE núm. 4229/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia a 1 de maig 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 de maig de
2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DY)
RGE núm. 4230/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar a 1 de maig 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 de maig de
2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DZ)
RGE núm. 4231/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Lluís a 1 de maig 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 Santa Margalida a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

EA)
RGE núm. 4232/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eugènia a 1 de maig 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 Eugènia a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EB)
RGE núm. 4233/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu a 1 de maig 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 de maig de
2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EC)
RGE núm. 4234/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Margalida a 1 de maig de 2018.

ED)
RGE núm. 4235/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí a 1 de maig 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 de maig de
2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EE)
RGE núm. 4236/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Santanyí a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EF)
RGE núm. 4237/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva
a 1 de maig 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 Selva a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EG)
RGE núm. 4238/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Sencelles a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EH)
RGE núm. 4239/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses
Salines a 1 de maig 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 Ses Salines a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EI)
RGE núm. 4240/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu
a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EJ)
RGE núm. 4241/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller
a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EK)
RGE núm. 4242/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son
Servera a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EL)
RGE núm. 4243/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Valldemossa a 1 de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EM)
RGE núm. 4244/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany a 1 de maig 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 Vilafranca de Bonany a 1 de maig de
2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EN)
RGE núm. 4245/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular
d'Eivissa a 1 de maig 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 el Consell Insular de Mallorca a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EQ)
RGE núm. 4248/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Menorca a 1 de maig 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 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

EO)
RGE núm. 4246/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Formentera a 1 de maig 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.

ER)
RGE núm. 4250/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions a
"Cárnicas Vicente" el darrer any.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions s'han efectuat a "Cárnicas Vicente" el
darrer any? Quants inspectors han realitzat aquestes
inspeccions?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Formentera a 1 de maig de 2018?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EP)
RGE núm. 4247/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Mallorca a 1 de maig 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.

ES)
RGE núm. 4251/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions a
"Cárnicas Vicente".
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes vegades ha acudit l'inspector de sanitat a què es
refereixen els mitjans de comunicació en l'edició dels dies 3 i
4 de maig de 2018 a inspeccionar l'empresa "Cárnicas
Vicente"?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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ET)
RGE núm. 4252/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de la
conselleria en relació amb "Cárnicas Vicente".

EW)
RGE núm. 4255/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat de
"Cárnicas Vicente".

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

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

Quines actuacions ha efectuat la conselleria per tal
d'esbrinar què ha succeït a l'empresa "Cárnicas Vicente"
recentment denunciada per vendre productes, presumptament,
amb mal estat? En quina data es va adoptar la primera mesura
o es va adoptar la primera actuació per part de la conselleria?

Des de quan es produeixen els fets a què fan referència els
mitjans de comunicació en la seva edició dels dies 3 i 4 de maig
de 2018 en relació amb l'empresa "Cárnicas Vicente"?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

EU)
RGE núm. 4253/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites de
l'inspector de sanitat a "Cárnicas Vicente".

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula 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 9 de maig de 2018, ratifica l'admissió per delegació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Tenia constància la Conselleria de Salut de la freqüència de
visites a l'empresa "Cárnicas Vicente" per part de l'inspector a
què fan referència els mitjans de comunicació en la seva edició
els dies 3 i 4 de maig de 2018?

Palma, a 9 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

A)
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

RGE núm. 4291/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament de les dones en procés de gestació de
Menorca a Mallorca per manca d'un ecògraf fiable.

EV)
RGE núm. 4254/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a supervisió de
l'inspector de sanitat en relació amb el cas de "Cárnicas
Vicente".

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 següents del
Reglament 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 valoració fa el Govern de les Illes Balears que, per la
manca d'un ecògraf fiable, les dones en procés de gestació a
Menorca hagin de desplaçar-se a Mallorca?

Qui és l'encarregat o l'encarregada de supervisar la tasca
que desenvolupa l'inspector a què fan referència els mitjans de
comunicació en la seva edició dels dies 3 i 4 de maig de 2018
que, segons figura a la notícia esmentada, visita freqüentment
"Cárnicas Vicente"?
Palma, a 3 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Palma, a 4 de maig de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

B)
RGE núm. 4299/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient
tramitat al SOIB que ha acabat amb la dimissió del tinent
de batle de l'Ajuntament d'Eivissa.
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el conseller de Treball donar alguna explicació sobre
l'expedient tramitat al SOIB que ha acabat amb la dimissió del
tinent de batle de l'Ajuntament d'Eivissa?
Palma, a 4 de maig de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
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E)
RGE núm. 4384/18, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
millora de les connexions marítimes amb Menorca.
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 donar resposta a la
reivindicació històrica dels menorquins i les menorquines de
tenir millors horaris de les rutes marítimes amb Mallorca?

C)
RGE núm. 4303/18, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a trasllat de les embarassades menorquines a Mallorca.
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.
Què ha succeït a la sanitat pública menorquina en els últims
dos anys perquè vostès hagin acabat per derivar embarassades
residents en aquesta illa per a revisions per mitjà d'ecografies
al centre privat de Clínica Juaneda?
Palma, a 4 de maig de 2018
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

Palma, a 9 de maig de 2018
El diputat
David Martínez i Pablo

F)
RGE núm. 4385/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reducció del nombre de places turístiques.
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.
Quines mesures pensa posar en marxa el Govern de les Illes
Balears per reduir el nombre de places d'acord amb els sostres
anunciats en aprovar-se la llei turística?

Ordre de Publicació
Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
Laura Camargo i Fernández

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de maig de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 9 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

G)
RGE núm. 4386/18, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a mesures davant l'abocament de fuel.

D)
RGE núm. 4374/18, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ofensiva del Govern
de l'Estat i els seus socis contra la llengua pròpia de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quin és el posicionament del Govern de les Illes Balears
respecte de l'ofensiva del Govern de l'Estat i els seus socis
contra la llengua pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 8 de maig de 2018
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

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 mesures addicionals preventives i econòmiques
pensa adoptar el Govern de les Illes Balears com a
conseqüència de l'abocament del fuel del creuer a Palma?
Palma, a 9 de maig de 2018
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray
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H)
RGE núm. 4387/18, 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.

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.
Quan pensa el Govern complir el mandat parlamentari
d'estudiar la creació d'una unitat d'hemodinàmica a l'Hospital
Son Llàtzer?
Palma, a 8 de maig de 2018
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

Quines accions té previst impulsar el Govern per potenciar
i promoure el producte autòcton i emblemàtic de les Illes
Balears?
L)
Palma, a 8 de maig de 2018
El diputat
Josep Castells i Baró

I)

RGE núm. 4391/18 (rectificada amb l'escrit RGE núm.
4400/18), del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques en matèria
d'habitatge.

RGE núm. 4388/18, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a estratègia de gestió a IB3.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 conseller de Territori, Energia i Mobilitat que
les seves polítiques en matèria d'habitatge són beneficioses per
als ciutadans?
Palma, a 9 de maig de 2018
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

Es pensa introduir alguna modificació a l'estratègia de
gestió d'IB3?
Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

M)
RGE núm. 4392/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard
en l'inici de la nova escola d'Inca.

J)
RGE núm. 4389/18, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Serra de Tramuntana.
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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per què hi ha tant de retard en començar la nova escola
d'Inca que vostè havia promès?
Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Considera el Govern que s'està fent la millor gestió possible
de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat?
Palma, a 8 de maig de 2018
El diputat
Jaume Font i Barceló

N)
RGE núm. 4393/18, del diputat Antoni Campos i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
saturació de les infraestructures de les Illes Balears.

K)
RGE núm. 4390/18, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació d'una unitat
d'hemodinàmica a Son Llàtzer.

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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el Govern que s'està fent tot el possible per
eliminar la saturació que pateixen algunes de les nostres
infraestructures?
Palma, a 9 de maig de 2018
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

O)
RGE núm. 4394/18, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'escolarització previst per al proper curs.
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Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)
RGE núm. 4397/18, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
figures impositives.
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 posar el Govern noves figures impositives?

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.

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Com valora el Govern el procés d'escolarització establert
per al proper curs?
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 9 de maig de 2018
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

P)
RGE núm. 4395/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves de
vacunes i medicació profilàctica suficients per a 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, té aquesta comunitat reserves de
vacunes i medicació profilàctica suficients per a 2018?
Palma, a 9 de maig de 2018
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Q)
RGE núm. 4396/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de
pediatre format en neurologia a l'Hospital Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com té previst la Conselleria de Salut solucionar la falta de
pediatre format en neurologia de l'Hospital Can Misses?

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de maig de 2018, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 9 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a dret a ser atesos a
les oficines del SOIB més properes al domicili, davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Com és sabut, a molts de municipis de les Illes Balears hi ha
un nombre elevat de persones que fan feina només durant la
temporada turística, és a dir, dels mesos abril/maig a
setembre/novembre. Quan aquesta temporada acaba, molts
d’aquests treballadors han d’anar a l’oficina del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de Palma a fer un seguit
de tràmits burocràtics.
Això comporta que aquestes persones s’hagin de desplaçar
o bé en transport públic, malgrat les tarifes no siguin
econòmiques i no tots els pobles estiguin ben comunicats amb
aquest servei de transport, o bé en vehicle privat, molt sovint
pagant la tarifa d’un aparcament privat.
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La paradoxa és que tot i que l’oficina de Palma sigui la de
referència per a molts de municipis, n’hi ha que tenen més a
prop altres seus del SOIB. Aquest és el cas, per exemple, del
municipi mallorquí de Campos; els ciutadans d'aquest municipi
tenen assignada com a oficina de referència una de Palma, tot
i tenir molt més a prop l'oficina de Felanitx.
Atès que el funcionament dels serveis públics ha de venir
presidit pels principis d'eficàcia, eficiència, agilitat i proximitat.
Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la normativa o els actes administratius
d'assignació d'oficines de referència del SOIB en el sentit que
els ciutadans que tenen assignada com a oficina de referència
una de Palma també puguin fer les gestions que corresponguin
en aquelles oficines que tenguin més a prop del seu municipi de
residència.
Palma, a 9 de maig de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 4314/18, dels Grups Parlamentaris Mixt i
MÉS per Menorca, relativa a increment de les
compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears per a assistència sanitària fora de
la seva illa de residència, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
L’Ordre de la consellera de Salut de 25 d’octubre de 2016,
de modificació de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de
19 de gener de 2011, fixa les quantitats de les compensacions
per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per raó d’assistència sanitària quan es traslladen fora de
la seva illa de residència, i regula el procediment per a la seva
obtenció.
La darrera actualització dels imports d’aquestes
compensacions es produí l’any 2016 amb un increment que
suposa un augment insubstancial de només el 0,025% respecte
de les compensacions previstes a l’ordre anterior de data gener
de 2011. Dins el conjunt de conceptes a abonar per part de
l’IBSalut hi ha el concepte de transport marítim i aeri, el
transport terrestre, les dietes de manutenció i les dietes
d’allotjament segons s’indica a la següent taula:
Compensació de desplaçaments fora de l'illa de residència (per
persona)

Concepte

Preu 2011

Preu actual
2018

transport terrestre

12€/trajecte

12,30€/trajecte

dieta manutenció dia

14€/dia

14,35€/dia

dieta manutenció nit

7€/dia

7,17€/dia

allotjament

36€/dia

36,9€/dia

Pel que fa a les despeses de trasllat marítim o aeri el sistema
de compensacions preveu l'abonament del preu total dels
bitllets quan es tracti de viatges en classe turista si es tracta de
transport aeri, o del preu final que en resulti un cop aplicades
les bonificacions establertes pel que fa al transport marítim.
Segons el nostre entendre, la darrera actualització d’aquests
imports no permet cobrir les despeses reals que ocasiona el fet
que els pacients i/o els seus acompanyants s’hagin d’allotjar a
ciutats com ara Palma, Eivissa, Barcelona o qualsevol altra
ciutat a la qual es traslladin per rebre tractament, i menys tenint
en compte l’escenari actual d’increment continuat del preu
mitjà de l’allotjament turístic a qualsevol d’aquests indrets.
Per altra banda, i per raons semblants, aquests imports
tampoc no compensen de forma veritable el cost dels
desplaçaments terrestres. El cas més habitual seria el del trasllat
entre l’aeroport de Palma i l’Hospital Son Espases que, pel fet
de no haver-se posat en marxa la línia directa de bus que ha
d’enllaçar aquests punts, a la pràctica gairebé obliga a
traslladar-s’hi en taxi amb un cost d’entre 20 i 22 euros per
trajecte.
També pels mateixos motius consideram adient revisar els
imports de les dietes corresponents a les despeses de
manutenció, és a dir, les que corresponen a despeses
d’alimentació.
Respecte d’aquesta qüestió el passat mes de desembre la
formació MÉS per Menorca introduí una esmena al pressupost
autonòmic de l'any en curs per fer possible l'increment de la
partida que el Govern destina a aquests efectes per un total de
40.000 euros i per aconseguir una nova actualització a l’alça
dels imports. A més, s'aprovà que l'actualització s'hauria de fer
amb caràcter anual, fet que en qualsevol cas recull el Decret
41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les compensacions
per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears i que en aquest sentit s’està incomplint de forma
reiterada.
Així mateix, per part del Grup Mixt (Gent per
Formentera-PSOE) es va requerir informació a la Conselleria
de Salut per conèixer la despesa anual corresponent a
l’abonament d’aquest tipus de compensacions per a cadascuna
de les illes mitjançant les preguntes amb resposta escrita RGE
núm. 17161/17 a 17163/17 i 17166/17 a 17168/17, contestades
totes elles en el document RGE 2883/18.
A dia d’avui però, tot i haver-se aprovat un increment de la
partida destinada a aquesta finalitat, la Conselleria de Salut no
ha concretat si revisarà els imports de les compensacions a
l’alça, donant compliment a allò aprovat a la Llei 13/2017, de
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29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
Tot i això, l’import dels diferents conceptes hauria
d'incrementar-se fins a la seva equiparació amb els preus reals
de mercat per a cadascun, de forma que cap dels residents de
les
Illes no hagi de suportar un greuge econòmic pel fet de no
disposar de certs recursos sanitaris a la seva illa de residència.
Així, com bé es mostra a la següent taula la compensació, pel
transport terrestre hauria d’incrementar-se un mínim d’entre el
40-50%, quedant així un preu aproximat de 18,45 euros per
trajecte, ja que s’acosta més el preu del trajecte en taxi de
l’Aeroport de Palma a l’Hospital Son Espases (amb uns 20€ per
trajecte, actualment); es considera també que el preu actual de
les dietes és raonable, però es creu necessari equiparar la dieta
per pernocta a l'ordinària, quedant aquesta última també en
14,35 euros.
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el temps de la tramitació actual que permet un termini de fins
a 6 mesos, a un termini màxim d’un mes, per tal de no
perjudicar econòmicament les persones usuàries que de forma
més habitual hagin de desplaçar-se avançant per això el
pagament de les despeses generades.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a:
1. Revisar els imports abonats actualment pels diferents
conceptes, de forma que com a mínim i amb entrada en vigor
a partir del proper any 2019, s’equiparin a la mitjana real dels
preus de mercat per a cadascun.
2. Implementar dins el present any, les mesures escaients per
fer possible l’escurçament dels terminis màxims de pagament
actuals de sis mesos a un mes, per a totes aquelles sol·licituds
de compensació que hagin estat degudament justificades.

Pel que fa a la compensació de pernoctació, si bé es
considera que cal facilitar el fet que els usuaris i els seus
acompanyats s’allotgin de forma preferent als establiments
habilitats a aquests efectes per part de l’IBSalut com ara les
actuals dependències de l’Hospital Son Espases, Can Granada
o bé l’edifici J de l’Hospital Can Misses a Eivissa, convé una
revisió urgent de la compensació per pernoctació que hauria de
ser gairebé el doble de la que es concedeix actualment, de
forma que es compensi com a mínim una quantitat no inferior
a 90 euros per persona i nit, ja que actualment el preu mitjà
d’una habitació d’hotel a Palma és d’uns 116 euros per persona
i nit.

Palma, 5 de maig de 2018
Les diputades
Maria Montserrat Seijas i Patiño
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Sílvia Tur i Ribas
Nel Martí i Llufriu

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
En el cas dels pacients i acompanyants procedents de
Formentera quan es desplacen a l’illa d’Eivissa, es considera
que la compensació per transport terrestre hauria
d’incrementar-se fins arribar als 12 euros per trajecte, cost
mitjà del trajecte en taxi des del Port d’Eivissa a l’Hospital Can
Misses. A més, es considera que la dieta per pernoctació també
hauria d’igualar-se a la dieta ordinària, com s’ha esmentat
anteriorment, i que, així mateix, s’ha d’incrementar el preu
abonat per allotjament amb una quantitat mínima de 90 euros
per persona i nit. A la taula de sota es pot observar el detall de
la proposta:
Compensació de desplaçament de Formentera a Eivissa (per
persona):
Concepte

Preu 2011

Preu actual
2018

transport terrestre

9,35€/trajecte

9,58€/trajecte

dieta manutenció
dia

14€/dia

14,35€/dia

dieta manutenció nit

7€/dia

7,17€/dia

allotjament

36€/dia

36,90€/dia

Per últim, es considera que cal fer més accessibles les
tramitacions per a les sol·licituds de les compensacions i
aposta per la millora del procediment telemàtic i per
l’escurçament dels tràmits de resolució de les sol·licituds
d’abonament cursades per part dels usuaris. Per això, cal reduir

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 5722/16, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a lloguer d'ocupació de
terrenys per les obres de pluvials d'Alaior.
En aquests moments es troben al corrent de pagament i no
hi ha cap veí que es trobi afectat. La raó de la no afectació dels
esmentats veïns requereix la següent explicació:
En data 27 de febrer de 2006 el Ministeri de Medi Ambient
i la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears, varen signar un conveni per a l’execució de
determinades obres hidràuliques en les Illes Balears, entre les
quals figurava les de sanejament del polígon industrial d’Alaior
(BOE 146, de data 19 de juny de 2007).
La clàusula tercera de l’esmentat conveni establia que
corresponia a la Conselleria de Medi Ambient, a través de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, la
redacció del projecte, la licitació, contractació, i direcció
facultativa, finançament i execució de les obres de sanejament
del polígon industrial.
En conseqüència des de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental, el seu Consell d’Administració, en data 7
d’octubre de 2008, va acordar, entre d’altres, “... l’aprovació
del seu projecte, de l’inici de l’expedient de contractació, i va
facultar la directora executiva, per l’aprovació de l’expedient
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de referència, per a la tramitació per urgència d’aquest, en totes
les seves fases inclosa l’adjudicació...”

prorrogar el contracte signat amb ell en data 18 de desembre de
2008.

D’aquesta manera, des de l’Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental (endavant Abaqua), es varen iniciar les
negociacions amb els propietaris afectats per l’execució de les
obres de sanejament del polígon industrial d’Alaior (Menorca),
a fi i a efectes d’aconseguir els terrenys necessaris per
l’esmentada execució.

2. Pel que fa als contractes signats amb els titulars de la
parcel·la 3 del polígon 12, de la parcel·la 4 del polígon 12, de
la parcel·la 21 del polígon 12, titular de la finca registral 1.570
del t.m. d’Alaior; s’establia la vigència 1 anys, prorrogables per
mutu acord de les parts, en atenció a la falta de mutu acord
entre les parts signants d’aquests contractes, els mateixos no
estan vigents.

Posteriorment es varen signar diferents contractes de cessió
de l’ús amb diferents propietaris.
En data 5 de desembre de 2014, el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient i la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori de les Illes Balears varen signar una
modificació del conveni de col·laboració signat per ambdues
parts en data 27 de febrer de 2006, a través del qual es
substitueixen actuacions a executar (BOE de data 31 de
desembre de 2014). D’aquesta manera el Govern de les Illes
Balears va assumir com a nou compromís executar l’actuació
del dipòsit de Camps en substitució de les obres de sanejament
del polígon industrial.
D’aquesta manera, en data 18 de juny de 2013 el Consell
d’Administració d’Abaqua va acordar desistir de la licitació de
l’expedient de contractació de les obres de protecció del front
avingudes del nucli urbà d’Alaior, fase 1.

Palma, 19 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 9566/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ports, 2.
Sí. Els ports de gestió directa dependents de l’ens públic
Ports de les Illes Balears disposen d’aquest servei operatiu i en
funcionament en l’actualitat.
Palma 6 d’abril de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Per la qual cosa no tenia sentit continuar amb la vigència
dels esmentats contractes de cessió del l’ús de terrenys per
executar les obres esmentades.

Ordre de Publicació
C)

Els veïns amb els quals es varen signar els esmentats
contractes de cessió de l’ús varen ser un total de cinc.
Les parcel·les i les superfícies ocupades són els següents:
1. Titular de la parcel·la 5 del polígon 12 del t.m. d’Alaior;
940,30 metres quadrats.
2. Titulars de la parcel·la 3 del polígon 12 del t.m.
d’Alaior; 316,69 metres quadrats.
3. Titulars de la parcel·la 4 del polígon 12; 171,39 metres
quadrats.
4. Titulars de la parcel·la 21 del polígon 12; 1,415,99
metres quadrats.
5. Titular de la finca registral 1.570; 883,91 metres
quadrats.
Termini en virtut del qual es realitzaven els pagaments dels
contractes era d’un anys, en el cas que es produís la seva
pròrroga.
En relació a la vigència dels contractes de cessió de l’ús
dels terrenys cal assenyalar el següent:
1. Pel que fa al contracte signat amb titular de la parcel·la 5
del polígon 12 del t.m. d’Alaior, s’establia la vigència 1 any,
prorrogable per anualitats successives de mantera tàcita.
En aquest sentit, el Consell d’Administració de data 21 de
febrer de 2018, va acordar entre d’altres, comunicar al titular
de la parcel·la 5 del polígon 12 del t.m. d’Alaior, la voluntat de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de no

A la Pregunta RGE núm. 9567/17, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a ports, 3.
Durant l’any 2016 estava encara en vigor el contracte de
serveis per a l’execució del manteniment de bombejos i
manteniment de les màquines d’aspiració d’aigües de sentines
i residuals dels ports de gestió directa de PortsIB, pel que es
feien dues revisions anuals a cada una de les màquines,
incloent:
• Posada en servei i comprovació del funcionament
d’aspiració de la màquina.
• Greixar i lubricar els components de les màquines.
• Neteja de filtres.
• Arrencada “paro-màquina”.
• Comprovar nivell d’oli, reductores, sorolls i vibracions.
• Petites reparacions que puguin sorgir.
• Desplaçaments i mà d’obra per al manteniment preventiu de
la màquina, a més de l’assistència en cas d’avaria.
Durant l’any 2017 s’han reparat totes les avaries detectades
i comunicades.
Palma 6 d’abril de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació

•
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11 estan ocupats il·legalment.

D)
Palma 6 d’abril de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

A les Preguntes RGE núm. 11010/17 a 11028/17,
11030/17 a 11067/17, 11502/17 a 11654/17, 11677/17 a
11714/17, 11745/17 a 11832/17, 11924/17 a 12061/17 i
12097/17 a 12174/17, presentades pel diputat Xico Tarrés
i marí, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a centres
educatius de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
G)

Podeu trobar les respostes als annexos següents:
11010-11028 i 11030-11067
11502-11600
11601-11654, 11677-11714 i 11745-11751
11752-11832 i 11924-11941
11942-12040
12041-12061 i 12097-12174

A les Preguntes RGE núm. 1079/18 a 1083/18 i 1069/18
a 1075/18, presentades per la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
Ibavi Mallorca (1 a 3), Ibavi Menorca (1 a 3), Ibavi Eivissa
(1 a 3) i Ibavi Formentera (1 a 3).
Podeu consultar la resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

A la Pregunta RGE núm. 874/18, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestions de l'IBAVI en
relació amb el desnonament d'una dona per no poder pagar
el lloguer.

A la Pregunta RGE núm. 1410/18, presentada per la
diputada Joana Aina Campomar i Orell, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a informació de
les inversions de la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports.

Si es tracta d’una dona amb les inicials P.B. està inscrita al
registre de demandants des del 21 de novembre de 2013. La
sol·licitud la fa una dona divorciada amb tres fills:
• Una menor de 13 anys amb discapacitat del 78% amb
mobilitat reduïda
• Una filla major d’edat de 22 anys sense discapacitat
• Un fill major d’edat de 32 anys amb un 48% de discapacitat
però sense mobilitat reduïda. Aquest fill figura com a
cosol·licitant.

Us tramet adjunta la informació sol·licitada, a la qual podeu
accedir a través d'aquest enllaç.

Sol·licita únicament el municipi de Palma. Apareix com a
adjudicatària provisional d’habitatge adaptat en el nombre 3
d’ordre amb 11 punys a les darreres llistes aprovades pel
Consell d’Administració de data 22 de febrer de 2018.
Actualment a Palma no hi ha habitatges adaptats vacants. És
cert que hi ha persones a habitatges adaptats que realment no
ho requereixen. Des de gestió sempre que detectem un cas
d’aquests, intentam fer canvis d’habitatge per tal d’alliberar els
habitatges vacants però no sempre és possible ja que moltes
vegades els llogaters es neguen a col·laborar.
Palma 6 d’abril de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 1077/18 i 1078/18,
presentades per la diputada María Montserrat Seijas i
Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a Ibavi
Camp Redó (2 i 3).
L’IBAVI té 48 habitatges en propietat en el barri del Camp
Redó. D’aquests 48 segons la informació que ens consta:
• 24 estan llogats correctament.
• 13 estan tapiats.

A més de les relacionades, tenim previst signar diferents
convenis amb institucions insulars i locals per a la millora i
construcció de nous equipaments.
Palma 4 d’abril de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 1749/18 a 1752/18,
presentades pel diputat Antoni Camps i Casasnovas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a llicències de
vehicles de lloguer amb conductor.
A data 31 de desembre de 2017, a la CAIB hi havia d’alta
i vigent:
• 18 empreses de vehicles de lloguer amb conductor
• 209 vehicles autoritzats per a l’activitat de lloguer amb
conductor
Quan es dicta el Decret 4/2014, de 3 d’octubre, pel qual es
despleguen determinats aspectes de l’activitat d’arrendament de
vehicles amb conductor en l’àmbit territorial de les Illes
Balears, en relació a l’expedició de noves autoritzacions
s’establí, per illes, una proporció entre taxis i VTC, que era la
que hi havia en aquell moment.
El nombre d’empresa i de vehicles no varia substancialment
d’un any a l’altre: l’any 2013, eren 19 empreses i 191 vehicles;
el 2014, 18 empreses i 212 vehicles; el 2015, 17 empreses i 214
vehicles, llevat de l’any 2016 que foren 19 empreses i 271
vehicles, augment degut a què en execució de la sentència del
TSJIB núm. 368/2015 s’expediren 60 autoritzacions VTC a
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Ares Capital SA, les quals posteriorment, en virtut de la
resolució del recurs d’alçada, el juliol de 2017 s’anul·laren.

Les concessions, per convocatòria, es refereixen a les
anualitats 2016 i 2017 en conjunt, i són les següents:

L’augment i disminució d’autoritzacions VTC, llevat del
cas de les que s’atorguin en virtut de sentència judicial, es deu
a les situacions de baixa recuperable de les autoritzacions, atès
que no se n’expedeixen de noves.

Entitats beneficiàries a l’illa d’Eivissa
Associació pitiüsa de familiars de persones amb malaltia
mental-APFEM: 29.013,93€.
Associació d’esclerosi múltiple d’Eivissa i
Formentera-AEMIF: 76.048,92€.
Associació de persones amb necessitats especials d’Eivissa
i Formentera-APNEEF: 174.083,60€.
Associació de pares de nens i adolescents discapacitats
d’Eivissa i Formentera-ASPANADIF: 73.639,31€.

Les autoritzacions de transports terrestres, totes ells, tenen
una peculiaritat respecte d’altres autoritzacions i això és que
són susceptibles de rehabilitació. La vigència de les
autoritzacions va lligada al compliment de les condicions en
base a les quals s’atorga l’autorització, i la comprovació que el
vehicle autoritzat i el titular d’aquest continua en el compliment
d’aquestes condicions, es du a terme amb el visat de les
autoritzacions.
En el cas que per no reunir aquestes condicions, no es
renovi l’autorització, aquesta queda en baixa recuperable pel
termini d’un any. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
sol·licitat i obtingut la rehabilitació, l’autorització passa a baixa
definitiva en el Registre d’Empreses i Activitats de Transports.
Per tant el nombre d’autoritzacions pot fluctuar, no només d’un
mes a l’altre sinó d’un dia a un altra.
En aquest moment hi ha dos procediments en tramitació, en
virtut de sentència judicial:
ARES CAPITAL SA. Execució de la sentència de la Secció
3a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem
núm. 1623/2017, de 26 d’octubre de 2017. Exp. PO. 261/2013.
Sol·licità 200 autoritzacions VTC.
BALEAR DE SERVICIOS DISCRECIONALES SLU.
Execució de la sentència del TSJIB núm. 418, de 16 de juny de
2015. Exp. PO. 11/2014. Sol·licità 700 autoritzacions VTC.
Palma, 6 d’abril de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Import total en conjunt concedit: 352.785,76€.
Atès que aquest import (352.785,76€) és el concedit al
conjunt de beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa per les
anualitats 2016 i 2017, correspondria per cada any:
176.392,88€.
Palma, 11 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 1823/18 i 1824/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts individuals destinats a sufragar
les despeses derivades de l'assistència a persones grans en
règim d'acolliment en un domicili particular, i import.
No s’han presentat entitats amb els criteris establerts a la
pregunta, per la convocatòria d’ajuts individuals destinats a
sufragar les despeses derivades de l’assistència a persones
grans en règim d’acolliment en un domicili particular, de 2017.
Palma, 11 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 1821/18 i 1822/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, dels ajuts destinats a entitats privades
sense ànim de lucre per dur a terme programes en matèria
d'acció social destinats a la promoció social i personal de
persones amb discapacitat i malaltia mental, i import.
Els beneficiaris, per convocatòria, es refereixen a les
anualitats 2016 i 2017 en conjunt, i són els següents:
Entitats beneficiàries a l’illa d’Eivissa
Associació pitiüsa de familiars de persones amb malaltia
mental-APFEM
Associació d’esclerosi múltiple d’Eivissa i
Formentera-AEMIF
Associació de persones amb necessitats especials d’Eivissa
i Formentera-APNEEF
Associació de pares de nens i adolescents discapacitats
d’Eivissa i Formentera-ASPANADIF.

Ordre de Publicació
L)
A les Preguntes RGE núm. 1831/18 i 1832/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions adreçades a entitats sense
ànim de lucre en matèria de sensibilització i educació al
desenvolupament, i import.
No s’han presentat entitats amb els criteris establerts a la
pregunta, per la convocatòria de subvencions, adreçades a
entitats sense ànims de lucre en matèria de sensibilització i
educació al desenvolupament, de 2017.
Palma, 10 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez
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M)

P)

A les Preguntes RGE núm. 1833/18 i 1834/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats
sense ànim de lucre per dur a terme projectes de
cooperants, i import.

A les Preguntes RGE núm. 1839/18 a 1852/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts destinats a promocionar la donació
de sang i a fer una captació directa de donats a tots els
municipis de les Illes Balears, per a promocionar la salut i
l’educació per a la salut en l’àmbit educatiu de les Illes
Balears, per a programes de promoció de la salut, per
prevenir les addiccions, per prevenir la infecció per VIH i
altres de transmissió sexual, per reduir els danys derivats
del consum de drogues, per a activitats de formació,
informació, educació i assessorament als consumidors, i
import.

No s’han presentat entitats amb els criteris establerts a la
pregunta, per la convocatòria de subvencions, adreçades a
entitats sense ànims de lucre per dur a terme projectes de
cooperants, de 2017.
Palma, 10 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 1835/18 i 1836/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats
sense ànim de lucre en matèria de cooperació al
desenvolupament, i import.

Les subvencions que es varen concedir per entitats
d’Eivissa són:
• Al CEIP Cas Serres, de 1.450€, a la convocatòria de centres
educatius promotors de la salut.
• Al CEPA Sant Antoni, de 3.000€, a la convocatòria de
centres educatius promotors de la salut.
No es varen presentar projectes d’Eivissa i Formentera a les
altres línies (promoció de la donació de sang, prevenció
d’addiccions, promoció de la salut).
Palma, 6 d’abril de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Només es va presentar una entitat, amb els criteris establerts
a la pregunta, que no va ser finançada per no arribar a la
puntuació mínima per rebre la subvenció.
La puntuació obtinguda per l’entitat va ser de 63 punts, i la
mínima per rebre finançament durant l’any 2017 va ser:
Capítol IV: 76 punts. Capítol VII: 78 punts.
Palma, 11 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Q)
A les Preguntes RGE núm. 1855/18 i 1856/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a promoció de l'esperit
empresarial mitjançant nous models empresarials per a
pimes; internacionalització de pimes; plans de millora
competitiva, de màrqueting i de disseny; i actuacions de
millora de la competitivitat, i import.

O)
A les Preguntes RGE núm. 1837/18 i 1838/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de les subvencions adreçades a entitats
sense ànim de lucre en matèria de postemergències, i
import.
No s’han presentat entitats amb els criteris establerts a la
pregunta, per la convocatòria de subvencions, adreçades a
entitats sense ànims de lucre en matèria de post emergències,
de 2017.
Palma, 10 d’abril de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Al Pla estratègic de subvencions de les Illes Balears aprovat
pel Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, consta la
convocatòria per l’any 2017 per import de 230.000,00€, per a
promoció de l’esperit empresarial mitjançant nous models
empresarial per a pimes; internacionalització de pimes; plans
de millora competitiva, de màrqueting i de disseny, i actuacions
de millora de la competitivitat. Aquest Pla Estratègic va ser
modificat mitjançant Acord de Consell de Govern de 28 d’abril
de 2017, quant a l’import d’aquesta línia de subvenció, que va
passar a tenir un pressupost de 460.000,00€ amb caràcter
plurianual pels anys 2017 i 2018.
El 13 de juliol de 2017, es varen publicar al BOIB núm. 85
la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 29
de juny de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria per
co nced ir sub vencio ns d estinad es a projectes
d’internacionalització d’empreses de les Illes Balears, per
import total de 100.000€ (2017) i la Resolució del conseller de
Treball, Comerç i Indústria de 29 de juny de 2017, per la qual
s’aprova la convocatòria d’ajudes per a la consolidació i la
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implantació d’empreses de les Illes Balears a mercats exteriors,
per import total de 360.000€ (2017-2018).

Aquesta partida de 300.000€ es va afegir a la partida a què
es refereix la pregunta amb RGE núm. 1857/18 i 1858/18 de
1.000.000€.

Cap empresa d’Eivissa no va sol·licitar aquestes
subvencions, per aquesta raó no s’ha concedit cap subvenció
d’aquesta línia als empresaris de l’illa d’Eivissa.

Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
U)

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 1857/18, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a beneficiaris, amb domicili a l'illa
d'Eivissa, d'ajuts per a promoció del teixit industrial,
foment de la modernització de sistemes de gestió i sistemes
productius, millora del teixit productiu i posicionament
estratègic de la indústria, promoció i implantació de les TIC
a la indústria.

A les Preguntes RGE núm. 1861/18 i 1862/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de les subvencions per fomentar
l'emprenedoria, i import.
Hi ha hagut 18 beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa,
per fomentar l’emprenedoria l’any 2017.
L’import concedit als beneficiaris amb domicili a l’illa
d’Eivissa, per fomentar l’emprenedoria l’any 2017, ha estat de
84.500€

Els beneficiaris, amb domicili a l’illa d’Eivissa, per ajuts
per a promoció del teixit industrial, foment de la modernització
dels sistemes de gestió i sistemes productius, millora del teixit
productiu i posicionament estratègic de la indústria, promoció
i implantació de les TIC a la indústria són:
- Taller Ebusitano
- Motonàutica Ibiza, SA

Palma, 28 de març de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
V)

Palma, 9 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació

A les Preguntes RGE núm. 1863/18 i 1864/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de les subvencions de quotes a la seguretat
Social derivades de la capitalització de les prestacions per
desocupació, i import.

S)
A la Pregunta RGE núm. 1858/18, presentada pel
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import en conjunt concedit als
beneficiaris, amb domicili a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a
promoció del teixit industrial, foment de la modernització
de sistemes de gestió i sistemes productius, millora del teixit
productiu i posicionament estratègic de la indústria,
promoció i implantació de les TIC a la indústria.

A l’illa d’Eivissa no hi ha hagut cap beneficiari de les
subvencions indicades.
A l’illa d’Eivissa no s’ha concedit cap subvenció del tipus
indicat.
Palma, 6 d’abril de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al Registre General de la cambra.
Ordre de Publicació
W)
Ordre de Publicació
T)
A les Preguntes RGE núm. 1859/18 i 1860/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a promoció de l'esperit
empresarial i la cultura industrial mitjançant nous models
d'empresa industrial, foment del factor emprenedor a la
indústria balear, exploració de nous mercats, ajuts a
centres tecnològics i col·laboracions amb altres centres i
entitats, i import.

A les Preguntes RGE núm. 1865/18 i 1866/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a la integració laboral de
persones amb discapacitat, i import.
El nombre de beneficiaris d’ajuts per a la integració laboral
de persones amb discapacitat concedit a beneficiaris domiciliats
a l’illa d’Eivissa l’any 2017 va ser de 6.
L’import total d’ajuts per a la integració laboral de persones
amb discapacitat concedit a beneficiaris domiciliats a l’illa
d’Eivissa l’any 2017 va ser de 41.213,64.
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El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez
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les petites i mitjanes empreses, a les illes d’Eivissa i
Formentera”, va rebre una subvenció per import de 19.248,33€.
Palma, 28 de març de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 1867/18 i 1868/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajuts per a l'ocupació de
persones amb dificultats especials d'integració en el mercat
de treball, d'acord amb l'Estratègia espanyola d'Ocupació,
i import.
Hi ha hagut un beneficiari, amb domicili a l’illa d’Eivissa,
per ajuts per a l’ocupació de persones amb dificultats especials
d’integració en el mercat de treball, d’acord amb l’Estratègia
Espanyola d’Ocupació.
L’import en conjunt concedit als beneficiaris, amb domicili
a l’illa d’Eivissa, per ajuts per a l’ocupació de persones amb
dificultats especials d’integració en el mercat de treball,
d’acord amb l’Estratègia Espanyola d’Ocupació ha estat de
5.500€.
Palma, 28 de març de 2018
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 1873/18 i 1874/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a ajuts per potenciar la
cultura de la seguretat i la salut laboral en el treball, i
import.
De conformitat amb les previsions del Pla Estratègic de
Subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’exercici 2017, aprovat per l’acord del Consell de Govern de
3 de febrer de 2017 (BOIB núm. 15, de 4 de febrer), mitjançant
resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria s’aprovà
la convocatòria per concedir ajuts públics per a projectes i
programes d’investigació i actuació en salut laboral i per a la
contractació de personal tècnic en prevenció de riscs laborals,
corresponents a l’exercici pressupostari de l’any 2017 (BOIB
núm. 74, de 17 de juny).
Entre les entitats beneficiàries en la referida convocatòria
s’incloïen les organitzacions empresarials que tinguessin la
condició de més representatives a les Illes Balears. Com a tal,
la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears
(PIME-Balears), va presentar una sol·licitud que incloïa un
projecte a executar per la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i
Formentera (PIMEEF).
La Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears
(PIME-Balears) va presentar una sol·licitud que incloïa dos
projectes, el que executava la Petita i Mitjana Empresa
d’Eivissa i Formentera (PIMEEF), amb el títol “Campanya per
a la implantació de sistemes de gestió en els PIMES i la
integració de la prevenció en l’activitat de les empreses, i estudi
i anàlisi de les necessitats preventives en sectors específics de

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 1962/18, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a proves d'oposicions a cossos generals.
1. La Universitat de les Illes Balears.
2. ht tps://contrataciondelestado.es/wps/ portal/!ut/ p/b0/04Sj9C
Pykssy0xPLMnMz0VMAfljU1JTC3ly87KtUljLEnyUuNzM
pMzSxKTgQr0wWj9KMyU1zLcvQjK7V9wowtTijMUMDv
1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BgGuDgg!!/
3. Apareix indicat al Plec de prescripcions tècniques per a la
contractació dels serveis logístics i recursos professional de
suport per a la realització dels processos selectius.
4. Apareix indicat al Plec de prescripcions tècniques per a la
contractació dels serveis logístics i recursos professional de
suport per a la realització dels processos selectius.
5. Apareix indicat al Plec de prescripcions tècniques per a la
contractació dels serveis logístics i recursos professional de
suport per a la realització dels processos selectius.
D’altra banda, l’EBAP té unes consideracions internes
d’actuació per garantir la confidencialitat en el
desenvolupament dels processos selectius corresponents.
6. Apareix indicat al Plec de prescripcions tècniques per a la
contractació dels serveis logístics i recursos professional de
suport per a la realització dels processos selectius.
7. Només un funcionari: el cap de Servei de Selecció i Provisió
de l’EBAP i només en un moment puntual (la intermediació en
el lliurament de la base de dades pendent de revisar des de la
UIB al Tribunal Qualificador).
8. Les còpies dels exàmens es van a imprimir immediatament
després del sorteig públic de model de qüestionari (entra una i
dues hores abans, depenent del nombre de persones aspirants
convocades a la realització de l’exercici) en el servei de
reprografia de les instal·lacions de la UIB.
9. Respecte de la primera fase del procés selectiu (realització
prova tipus text): fins a 20 dies naturals anteriors a la data de la
prova per poder validar les preguntes de la base de dades. Un
cop revisada la base de dades, el personal de la UIB elaborarà
els cinc models de qüestionaris que seran lliurats al Tribunal
qualificador el dia anterior a la data fixada per a l’examen tipus
test.
Respecte a les següents proves del procés selectiu, depèn de
cada cos i especialitat, podent consistir en exercici de
desenvolupament d’un o diversos temes del temari publicat
(sorteig davant els opositors del tema en concret a
desenvolupar), prova pràctica d’informàtica, on la prova a
realitzar la confeccionarà el tribunal o algun expert o empresa
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especialitzada; proves de casos pràctics, els supòsits els
confeccionarà el mateix tribunal i/o un assessor designat a
l’efecte.
10. La contestació està inclosa en el document “Oferta
Econòmica” que es troba al següent enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%Adet
alle_licitacion&idEvl=y%2BLV384R5eoQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D.
Pel que fa al cost de redacció dels exàmens de la resta de fases,
s’aplicarà el que disposa el Decret 62/2011, de 20 de maig, pel
qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats
formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats
per l’Escola Balear d’Administració Pública, i s’aprova el
barem de les indemnitzacions que es deriven (Articles 33 i
següents).
11. En principi els confeccionen els propis tribunals
qualificadors sense perjudici que, d’acord amb les bases
generals que han de regir els processos selectius (BOIB núm.
60, de 12 de maig de 2016), aquests òrgans puguin proposar la
designació d’especialistes per la confecció de l’exercici.
12. Els supòsits pràctics a confeccionar per a cada un dels
cossos, escales i especialitats són els que consten a la Resolució
d’1 de febrer de 2017, que aprova els exercicis i temaris que
s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en els cossos,
escales i especialitats de l’Administració de la CAIB
corresponent a les Ofertes Públiques d’Ocupació dels anys
2014, 2015, 2016 i 2017 (BOIB núm. 22, de 21 de febrer de
2017), corregit per resolució de 28 d’agost de 2017 (BOIB
núm. 110, de 7 de setembre).
13. El sistema d’elecció que se seguirà per seleccionar el
supòsit pràctic en cadascuna de les proves és el que consta en
la Resolució d’1 de febrer de 2017, que aprova els exercicis i
temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en
els cossos, escales i especialitats de l’Administració de la CAIB
corresponent a les Ofertes Públiques d’Ocupació dels anys
2014, 2015, 2016 i 2019 (BOIB núm. 22, de 21 de febrer de
2017), corregit per resolució de 28 d’agost de 2017 (BOIB
núm. 110, de 7 de setembre).
14. En principi, la redacció de les proves d’informàtica li
corresponen al Tribunal qualificador sense perjudici que,
d’acord amb les bases generals que han de regir els processos
selectius (BOIB núm. 60, de 12 de maig de 2016), aquests
òrgans puguin proposar la designació d’especialistes per a la
confecció dels exercicis.
15. De moment, no.
16. D’acord amb la resposta anterior, no es pot contestar
aquesta iniciativa.
17. La manera com es selecciona el model de les proves
d’informàtica per a cada un dels processos és la que consta en
la Resolució d’1 de febrer de 2017, que aprova els exercicis i
temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en
els cossos, escales i especialitats de l’Administració de la CAIB
corresponent a les Ofertes Públiques d’Ocupació dels anys
2014, 2015, 2016 i 2017 (BOIB núm. 22, de 21 de febrer de
2017), corregit per resolució de 28 d’agost de 2017 (BOIB
núm. 110, de 7 de setembre).

18. D’acord amb la normativa aplicable, els representants del
personal no poden formar part dels òrgans de selecció “sense
perjudici de les funcions de vigilància i control del bon
desenvolupament del procediment selectiu” (art. 51 Llei
3/2007).
Palma, 17 d’abril de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 1966/18 i 1967/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives de subvencions per al
finançament d'inversions relatives a la prevenció, la
reducció o la gestió de residus, i import.
La subvenció es va destinar, per una part, a donar
compliment a una esmena parlamentària per tal de
subvencionar una part del sobre cost de l’illa de Formentera
sobre el transport de residus a Eivissa i a respondre a la
necessitat de part del Consorci de Residus i Energia de
Menorca d’adquirir la planta de Tractament Integral de
Voluminosos (TIV) per integrar-lo en la xarxa pública
d’instal·lacions d’emmagatzematge i tractament de residus de
l’illa, com a instal·lació imprescindible, i per tant el compromís
del Govern d’aportar 500.000€ a aquesta operació. Però
malauradament el 19 de juny de 2017 es va incendiar el TIV i
no es va poder materialitzar l’ajut. Amb només 5 mesos per
tancar l’exercici pressupostari, i amb tota la tramitació que
suposen unes subvencions d’aquest tipus, no hi va haver temps
material per treure una convocatòria específica al 2017.
Així i tot, es va fer l’ordre de subvencions que va sortir
publicada el 3 d’octubre de 2017, i per al 2018 hi ha 1,5
milions d’euros pel mateix concepte. La convocatòria
específica per a enguany ja ha sortit publicada al BOIB en data
de 10 de març.
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 1968/18 i 1969/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives de subvencions per a
activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de
persones i entitats sense ànim de lucre per a l'exercici de
2017, i import.
Els beneficiaris amb domicili a l’illa d’Eivissa i l’import
concedit, en referència a les subvencions per a activitats
d’educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i
entitats sense ànim de lucre per al 2017, han estat:
- Amics de la Terra Balears (Eivissa), amb un import
concedit de 3.845,77€
- La Fundació Deixalles ha dut a terme un projecte amb
un 16,67% de les actuacions a l’illa d’Eivissa, i la resta a
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Mallorca. L’import concedit fou de 3.556,20€ en total, i per
tant el valor estimat seria de 592,70€
Així l’import en conjunt destinat a Eivissa seria de
4.438,47€
Palma, 16 d’abril de 2018
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 2026/18 i 2027/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als desplaçaments a la península,
illes Canàries, Ceuta i Melilla dels esportistes i clubs
esportius, i import.
Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajudes amb domicili a
l’illa d’Eivissa són:
Club Fit Point. Ignacio Espigares del Pozo. Trideporte
Club. Juan Carlos Martín Palau. Candice Dean. Yolanda Palau
Bonet. Club Tennis Taula Santa Eulària. Club Natació Eivissa.
Club s’Arc d’Eivissa. Federació Balear de tir amb arc. Club
Gimnàstica Rítmica Portmany. Club Es Cubells de tir amb arc.
Club Natació Eivissa. Club Nàutic Santa Eulària. Antonio
Damián Vingut Riggall. Handbol Club Eivissa. Ibiza
Badminton Club. Club Badminton Pitiús. Handbol Club
Eivissa. Federació Balear de Judo i EEAA. Federació Balear de
Kick Boxing. Javier Palau Escandell. Vitamelo Futbol Sala.
L’import conjunt rebut pels beneficiaris d’aquesta línia
d’ajudes amb domicili a l’illa d’Eivissa és de 24.973,58€.
Palma, 14 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 2028/18 i 2029/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als desplaçaments del material
esportiu a la península, illes Canàries, Ceuta i Melilla dels
esportistes i clubs esportius, i import.
Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajudes amb domicili a
l’illa d’Eivissa són: Adelina Torres Pardo. Federación Balear
de Columbofília. Victor Bermejo Pardo.
L’import conjunt rebut pels beneficiaris d’aquesta línia
d’ajudes amb domicili a l’illa d’Eivissa és de 9.499,71€.
Palma, 14 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera
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Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 2030/18 i 2031/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als clubs esportius de les Illes
Balears amb equips d'esports col·lectius i individuals, i
import.
Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajudes amb domicili a
l’illa d’Eivissa són:
Club de tir amb s’Arc d’Eivissa. Club voleibol Eivissa.
Handbol Club Eivissa. Club Bàdminton Pitiús. Ibiza
Bàdminton Club. Handbol Club Puig d’En Valls. Club Tennis
Taula Sant Jordi. Club Es Cubells de Tir amb Arc. Vitamelo
Futbol Sala. Club Tennis Taula Santa Eulària.
L’import conjunt rebut pels beneficiaris d’aquesta línia
d’ajudes amb domicili a l’illa d’Eivissa és de 162.524,66€.
Palma, 14 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 2032/18 i 2033/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts als esportistes destacats, i import.
Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajudes amb domicili a
l’illa d’Eivissa són:
Carlos Rosselló García. María del Mar Iban Baker. Daniel
Sánchez Viloria. Magali Flulon Gohy. Pere Cincunegui
Barbado. Marc Vicent Tur Picó. Inmaculada Sayaqués Roig.
Sandra Chirlaque Albert. Alejandro Costa Cardona. Antoni
Vingut Riggall. Pablo Abián Vicén. Antoni Tur Álvarez. Lara
Samperio Cardona. Iván Marí Ribas. Vicent Ribas García.
Pablo Orozca Méndez. Luis de Francisco Bordas. Miriam
Alarcón Torres. Javier Abián Vicén. Albert Sole Montoro.
María Cristina Ferrer García. Daniel Pérez Guillén. Miguel
Ángel Escandell Roig. Pedro Daniel Roman Roig.
L’import conjunt rebut pels beneficiaris d’aquesta línia
d’ajudes amb domicili a l’illa d’Eivissa és de 64.560,75€.
Palma, 14 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AG)
A les Preguntes RGE núm. 2034/18 i 2035/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions per a la gestió ordinària de
les federacions esportives de les Illes Balears, i import.
Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajudes amb domicili a
l’illa d’Eivissa són:
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Federació Balear de tir amb arc. Federació Balear de
bàdminton. Federació Balear de kickboxin.
L’import conjunt rebut pels beneficiaris d’aquesta línia
d’ajudes amb domicili a l’illa d’Eivissa és de 8.731,22€.
Palma, 14 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 2036/18 i 2037/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions a facilitar la pràctica
esportiva a totes les persones independentment de l'edat i
la situació social, física o econòmica, entenent aquesta
pràctica com un element generador de benestar social,
d'integració i igualtat, i import.
Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajudes amb domicili a
l’illa d’Eivissa són:
Club Nàutic Santa Eulària. Marta Tardío Real.
L’import conjunt rebut pels beneficiaris d’aquesta línia
d’ajudes amb domicili a l’illa d’Eivissa és de 15.522,00€.
Palma, 14 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AI)
A les Preguntes RGE núm. 2038/18 i 2039/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts a les federacions esportives de les
Illes Balears per atendre les necessitats derivades dels
programes de tecnificació esportiva, i import.
La Direcció General d’Esports ens ha informat que no s’ha
atorgat cap subvenció per aquesta línia d’ajudes a beneficiaris
amb domicili a l’illa d’Eivissa.
Palma, 14 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AJ)
A les Preguntes RGE núm. 2040/18 i 2041/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús
de la llengua catalana, i import.
Els beneficiaris amb domicili social a l’illa d’Eivissa a
aquesta convocatòria han estat tres: l’Ajuntament d’Eivissa,
l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia i l’Ajuntament de
Santa Eulària des Riu.

Tres dels projectes presentats per l’Ajuntament d’Eivissa
han estat objecte de subvenció: un projecte de voluntariat
lingüístic que ha rebut 5.548,50€, un projecte de dinamització
lingüística als barris que n’ha rebut 2.025,00€ i una altra
activitat de foment, els tallers de llengua, han rebut una
subvenció de 10.487,70€. En total l’Ajuntament d’Eivissa ha
obtingut un ajut de 18.061,2€.
L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha rebut
4.059,45€ per un projecte d’acollida d’alumnat nouvingut.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, ha rebut una
subvenció de 641,56€ per la participació en la campanya de
foment de l’ús de la llengua catalana Històries del català.
L’import concedit a tots els beneficiaris amb domicili social
a l’illa d’Eivissa és, per tant, de 22.762,21€
Tota la informació sobre la concessió dels ajuts de foment
és al BOIB núm. 146, de dia 30 de novembre de 2017.
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AK)
A les Preguntes RGE núm. 2042/18 i 2043/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts destinats a premsa diària escrita en
català, i import.
No hi ha hagut cap beneficiari amb domicili a l’illa
d’Eivissa a la convocatòria d’ajuts públics mitjançant
subvencions destinats a premsa diària escrita en català a les
Illes Balears per a l’any 2017 donat que no hi ha cap mitjà de
comunicació de premsa diària escrita en català amb seu a l’illa
d’Eivissa.
Tota la informació sobre la concessió dels ajuts de premsa
diària és al BOIB núm. 153, de dia 16 de desembre de 2017.
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AL)
A les Preguntes RGE núm. 2044/18 i 2045/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts destinats a la premsa local i a la de
temàtica especialitzada escrita en català, i import.
El beneficiari d’aquesta línia d’ajuts amb domicili a l’illa
d’Eivissa és Es Mola.
L’import conjunt rebut pels beneficiaris d’aquesta línia
d’ajudes amb domicili social a l’illa d’Eivissa és de 6.381,09€.
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Tota la informació sobre la concessió dels ajuts de premsa
local i especialitzada és al BOIB núm. 144, de dia 25 de
novembre de 2017.
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AM)
A les Preguntes RGE núm. 2046/18 i 2047/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts destinats a la millor campanya
publicitària en llengua catalana a l'àmbit de les Illes
Balears, i import.
El premi a la millor campanya publicitària en llengua
catalana a les Illes Balears durant 2017 va quedar desert, com
recull la resolució publicada al BOIB núm. 144, de dia 25 de
novembre de 2017.
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AN)
A les Preguntes RGE núm. 2048/18 i 2049/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions adreçades a les entitats
juvenils, i import.
La convocatòria de subvencions per dur a terme projectes
habituals i/o puntuals d’activitats en matèria de joventut i per
al manteniment d’entitats juvenils corresponents a 2017,
aprovada per Resolució de la consellera de Transparència,
Cultura i Esports de dia 19 de gener de 2017 (BOIB núm. 11,
de 26 de gener) no va rebre cap sol·licitud per part d’entitats
amb domicili social a l’illa d’Eivissa.
En aquest context, cal dir que per ser beneficiàries
d’aquestes ajudes les entitats havien d’estar inscrites en el Cens
d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut,
radicades a l’illa de Mallorca o tenir seu oberta a més d’una
illa, en aplicació de la distribució competencial establerta a la
Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències
als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de
joventut i lleure ( BOIB núm. 184, de dia 23 de desembre de
2017.
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera
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Ordre de Publicació
AO)
A les Preguntes RGE núm. 2050/18 i 2051/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, de subvencions destinades a finançar
projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter
innovador en matèria de joventut en l'àmbit territorial de
les Illes Balears, i import.
La convocatòria de subvencions per dur a terme projectes
d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en
matèria de joventut corresponents a l’exercici de 2017,
aprovada per resolució de la consellera de Cultura, Participació
i Esports de dia 19 de juliol de 2017 (BOIB núm. 89, de dia 22
de juliol) no va rebre cap sol·licitud per part d’entitats amb
domicili social a l’illa d’Eivissa.
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AP)
A les Preguntes RGE núm. 2052/18 i 2053/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per la realització de pràctiques en
empreses de diversos àmbits dirigides a joves nascuts o
residents a les Illes Balears d'entre 18 i 30 anys, i import.
Aquesta convocatòria no va rebre cap sol·licitud per part de
persones amb domicili social a l’illa d’Eivissa.
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AQ)
A les Preguntes RGE núm. 2054/18 i 2055/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a la convocatòria de premis i
certàmens del programa cultural Art Jove, i import.
A la línia d’ajuts i Certàmens Art Jove 2017 es varen
presentar nou joves d’Eivissa i una de Formentera.
De les sol·licituds, 7 es varen presentar a la modalitat de
Fotografia; 2 a la de Disseny Gràfic (1 d’Eivissa i 1 de
Formentera); 1 a la de Moda i 1 a la de Còmic (en surten 11
perquè una candidata es va presentar a dues modalitats).
D’aquests deu, un va ser exclòs per no complir els requisits
de la convocatòria. La resta no van ser escollits pels jurats
respectius per la qual cosa no hi ha cap persona beneficiària
amb domicili a l’illa d’Eivissa en el marc d’aquesta línia.
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera
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Ordre de Publicació
AR)
A les Preguntes RGE núm. 2056/18 i 2057/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a
la projecció exterior de tot tipus de projectes d'edició i
promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la
il·lustració per a l'any 2017, i import.
Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajudes amb domicili a
l’illa d’Eivissa són:
Malaika Comet Asenció: 227,97€.
Cuocio Edicions: 2.391,4€.
Institut d’Estudis Eivissencs: 473,51€
L’import conjunt rebut pels beneficiaris d’aquesta línia
d’ajudes amb domicili social a l’illa d’Eivissa és de 3.092,88€.
Palma, 14 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 2060/18 i 2061/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a
la projecció exterior de tot tipus d'arts escèniques de les
Illes Balears, i import.
Total sol·licituds amb beneficiaris residents a Eivissa: 6
Total expedients atorgats: 5
Total expedients renunciats: 1
Import total dels ajuts: 5.399,67€
Codi
expedient

Beneficiari

Objecte

AE-72/29017

Compañía de teatro
Pedro Cañestro

Representació de l'obra
"Este vinbo está de
muerte!" a Palma

1.000,00€

Residència amb Gitta
Malling del
Limfjorsteatret
(Dinamarca)

0,00€

Participació en el festival
de teatre infantil amb
l'espectacle "Fràgil" amb
4 funcions a Santiago de
Chile

3.748,80€

Taller de dansa
contemporània i actuació
a Porto (Portugal)

291,64€

Librexpresión
Creatividad Sin
Fronteras

Particiació com a
professional a la Fira B.

140,74€

Associació cultural
Clownidoscopio

Presentació de "Fràgil" al
Teatre Atreneu de
Tàrrega

218,49€

AE-92/2017
(renúncia)

AE-116/2017

Ordre de Publicació
AS)
A les Preguntes RGE núm. 2058/18 i 2059/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a
la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets
i compositors de les Illes Balears, i import.
MU89/2017

Ajuntament d'Eivissa

Renúncia

MU90/2017

Associació Cultural Ibiza Reggae
Yard

0 € (no justificada)

MU123/2017

Martha Mulville

289,98€

MU151/2017

Associació Cultural Aiye
Batucada Ibiza

1.000,00€

MU185/2017

Petit Cor Eivissa

3.000,00€

MU193/2017

Grup Folklòric Sant Josep

1.000,00€

MU234/2017

Muriel Grossmann

2.291,00€

MU259/2017

MP Music Eivissa Espectacles,
SL

8.000,00€

Total

15.580,98€

L’import conjunt rebut pels beneficiaris, sobre la base de
les peticions presentades a la convocatòria pública, d’aquesta
línia d’ajudes amb domicili social de l’illa d’Eivissa és de
15.580,98€.
Palma, 21 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

AE-129/2017

AE-131/2017

Ae-156/2017

Associació cultural
Clownidoscopio

Associació cultural
Clownidoscopio

Associació cultural
Wabiza

Import
pagat

L’import conjunt rebut pels beneficiaris, sobre la base de
les peticions presentades a la convocatòria pública, d’aquesta
línia d’ajudes amb domicili social de l’illa d’Eivissa és de
5.399,67€.
Palma, 21 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AU)
A les Preguntes RGE núm. 2062/18 i 2063/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a activitats per a
la projecció exterior de tot tipus de projectes d'arts visuals
de les Illes Balears, i import.
Els beneficiaris amb domicili social a l’illa d’Eivissa que
s’han presentat a aquesta convocatòria pública d’ajuts són:
Pablo Torrón Pelluz
Tracalics
Tracalics
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L’import conjunt rebut pels beneficiaris, sobre la base de
les peticions presentades a la convocatòria pública, d’aquesta
línia d’ajudes amb domicili social de l’illa d’Eivissa és de
10.136,78€.

Acadèmia Extraordinària, 16 de novembre 2017
Conjunt de cambra, Dia de les Illes Balears (1 de març
2018)
Isaac Pérez Riera
Acadèmia núm. 2, 15 de març 2018.

Palma, 21 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Paula Martos Isidoro
Per motius de programació musical/artística de moment
encara no ha participat.

Ordre de Publicació
AV)
A les Preguntes RGE núm. 2064/18 i 2065/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per donar suport a l'organització
i la producció de fires i festivals en què es fomenti la
projecció exterior, i import.
Total sol·licituds amb beneficiaris residents a Eivissa: 2
Total expedients atorgats: 1
Total expedients renunciats: 1
Import total dels ajuts: 3.439,50€
Codi
expedient

Beneficiari

Objecte

FF-2/2017
(renúncia)

Ibiza Cine Fest
(Eivissa)

Festival internacional
de cinema Ibizacinefest

0,00€

FF-14/2017

Centre cultural de Sant
Carles (Sant Carles de
Peralta)

XXII Festival
internacional de música
ui Concurs
internacional de pianoa
d'Eivissa 2017

3.439,50€

Import
pagat

L’import conjunt rebut pels beneficiaris, sobre la base de
les peticions presentades a la convocatòria pública, d’aquesta
línia d’ajudes amb domicili social de l’illa d’Eivissa és de
3.439,50€.
Palma, 21 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AW)
A les Preguntes RGE núm. 2066/18 i 2067/18,
presentades pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a beneficiaris, amb domicili
a l'illa d'Eivissa, d'ajuts per a places de joves músics que
cursen els estudis superiors (inclosos tots els instruments)
per participar durant tres setmanes de la temporada
simfònica, i import.
El jurat proposa la inclusió en la llista per a la concessió de
les beques considerant que l’objectiu d’aquestes és el
perfeccionament tècnic i artístics dels estudiants i seguit l’ordre
de prelació i disponibilitat dels estudiants.
Els estudiants d’Eivissa seleccionats han estat:
Violins: Neus Guasch Ferrer i Isaac Perez Riera.
Violoncels: Paula Martos Isidoro.
Neus Guasch Ferrer ha participat:
Acadèmia núm. 1, 19 i 20 d’octubre 2017
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L’import en conjunt als beneficiaris amb domicili social de
l’illa d’Eivissa a dia d’avui és de 900 € més vols i hotels si
escau.
S’ha de tenir en compte que a dia d’avui encara no s’han
completat les tres setmanes de l’Acadèmia Simfònica (resta
l’Acadèmia del mes de maig de 2018).
Palma, 19 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
AX)
A les Preguntes RGE núm. 2136/18 a 2147/18,
presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a llista d'espera
d'hospitals públics de les Illes Balears.
Mamografies
• Son Espases: agost 114; setembre 70; octubre 120;
novembre 111; desembre 107; gener 2018: 126.
• Can Misses: agost 112; setembre 71; octubre 53; novembre
59; desembre 98; gener 2018: 148.
• Formentera: agost 4; setembre 2; octubre 4; novembre 5;
desembre 3; gener 2018: 3.
• Mateu Orfila: agost 137; setembre 76; octubre 51;
novembre 34; desembre 15; gener 2018: 15.
LE quirúrgica traumatologia:
• Son Espases: agost 995; setembre 1.058; octubre 1.120;
novembre 1.132; desembre 1.171; gener 2018: 1.166.
• Can Misses: agost 654; setembre 542; octubre 451;
novembre 437; desembre 322; gener 2018: 405.
• Formentera: agost 3; setembre 5; octubre 8; novembre 8;
desembre 9; gener 2018: 5.
• Mateu Orfila: agost 413; setembre 458; octubre 465;
novembre 479; desembre 466; gener 2018: 442.
LE de consultes traumatologia:
• Son Espases: agost 2.144; setembre 2.254; octubre 2.121;
novembre 1.805; desembre 1.879; gener 2018: 1.887.
• Can Misses: agost 611; setembre 690; octubre 655;
novembre 637; desembre 734; gener 2018: 873.
• Formentera: agost 4; setembre 27; octubre 22; novembre
21; desembre 11; gener 2018: 23.
• Mateu Orfila: agost 354; setembre 446; octubre 348;
novembre 306; desembre 375; gener 2018: 272.
LE quirúrgica urologia:
• Son Espases: agost 240; setembre 220; octubre 213;
novembre 230; desembre 253; gener 2018: 262.
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Can Misses: agost 108; setembre 96; octubre 86; novembre
87; desembre 94; gener 2018: 95.
Formentera: agost a desembre 0; gener 2018: 0.
Mateu Orfila: agost 106; setembre 115; octubre 107;
novembre 124; desembre 124; gener 2018: 127.

LE consultes urologia:
• Son Espases: agost 182; setembre 257; octubre 218;
novembre 188; desembre 154; gener 2018: 155.
• Can Misses: agost 84; setembre 100; octubre 72; novembre
89; desembre 179; gener 2018: 184.
• Formentera: agost 0; setembre 15; octubre 11; novembre
14; desembre 16; gener 2018: 20.
• Mateu Orfila: agost 141; setembre 154; octubre 189;
novembre 188; desembre 220; gener 2018: 218.
Palma, 23 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 2235/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a plus d'insularitat dels metges d'Eivissa.
Indemnització per residència abonada l’any 2018, en els
mesos de gener i febrer, al personal estatutari llicenciat sanitari,
subgrup A1 que treballa a Eivissa: 103,83€ mensuals.
Palma, 26 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 2237/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat amb la qual s'han retribuït el
mes de gener de 2018 els metges de Formentera en concepte
de plus d'insularitat.
Quantitat abonada el mes de gener de 2018, en concepte
d’indemnització per residència al personal estatutari llicenciat
sanitari, subgrup A1, d’atenció primària i atenció especialitzada
de Formentera: 2.850,65€.
Palma, 26 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

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

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 2240/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat amb la qual s'han retribuït el
mes de gener de 2018 els metges de Menorca en concepte de
plus d'insularitat.
Quantitat abonada el mes de gener de 2018, en concepte
d’indemnització per residència al personal estatutari llicenciat
sanitari, subgrup A1, d’atenció primària i atenció especialitzada
de Menorca: 24.729,72€.
Palma, 26 de març de 2018
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 2254/18, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació del Govern
de les Illes Balears, en aplicació de la Llei 10/2016, de 13 de
juny, respecte de la recuperació de tres víctimes de la
Guerra Civil en el municipi de Santa Eulàlia del Riu a
Eivissa.
El Govern de les Illes Balears no ha fet cap actuació a cap
fossa de la Guerra Civil al municipi de Santa Eulàlia del Riu a
Eivissa, donat que no hi ha cap petició per part de l’ajuntament
ni s’ha acordat a la comissió de fosses.
Palma, 26 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur i Riera

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 2255/18, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repercussió a IB3 de la
localització, recuperació i identificació de tres víctimes de
la Guerra Civil en el municipi de santa Eulàlia del Riu a
Eivissa.
A IB3 Televisió

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 2238/18, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a plus d'insularitat dels metges de
Formentera.
Indemnització per residència abonada l’any 2018, en els
mesos de gener i febrer, al personal estatutari llicenciat sanitari,
subgrup A1 que treballa a Formentera: 103,83€ mensuals.

7 de febrer.
Notícies Migdia
Destacat a sumari: “la Catedral d’Eivissa, comencen les
tasques d’exhumació de 21 religiosos assassinats durant la
Guerra Civil. Els volen canonitzar i Roma demana el
reconeixement de les restes mortals. Els experts creuen que
no serà fàcil trobar-los, perquè dins la cripta hi ha
mesclades restes d’un centenar de persones assassinades el
1936”. Després, 2 minuts d’informació amb directe des
d’Eivissa per explicar que cerquen les restes de 21
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capellans assassinats durant la Guerra Civil a les Pitiüses,
i declaracions del vicari judicial adjunt de la Diòcesi
d’Eivissa.
Notícies Vespre
Destacat a sumari: “les exhumacions a la Seu d’Eivissa
donen els primers resultats. Avui horabaixa s’ha localitzat
l’esquelet d’un home amb un forat de bala al crani. Al
temple se cerquen les restes de 21 capellans assassinats
durant la Guerra Civil”. Després, 1:30 minuts d’informació,
explicant que aquesta troballa és la prova, segons el
Tribunal de la Diòcesi de les Pitiüses, que a la cripta de la
catedral hi ha enterrat el centenar de persones que van
morir al Castell assassinades entre agost i setembre del
1936 pels republicans. La peça explica que la Diòcesi de les
Pitiüses enviarà les dades a Roma per tal que es puguin
canonitzar els 21 religiosos que van morir durant la Guerra
Civil.
9 de febrer
Notícies Vespre
Informació sobre la localització de les restes del sacerdot de
Sant Carles assassinat durant la Guerra Civil a Eivissa. Es
va explicar que les pistes donades per una familiar del
sacerdot Antoni Tur Costa, va ésser clau. També es varen
trobar les restes del seu pare, Antoni Tur Clapés, i les del
germà del capellà, Vicent Tur Costa. A diferència d’altres
exhumacions, en aquest cas no es realitzen proves d’ADN.
Tal com va passar a la Catedral d’Eivissa, ha estat suficient
trobar una prova d’impacte de bala per certificar que es
tractava del cos del sacerdot. Així està estipulat en el procés
de recuperació de restes per a la canonització dels 21
sacerdots assassinats a les Pitiüses. També es varen emetre
declaracions del vicari judicial adjunt de la Diòcesi
d’Eivissa, Miquel Àngel Sánchez.
10 de febrer
Notícies Migdia
Es va tornar a informar de la localització de les restes del
dia anterior.
A IB3 Ràdio
7 de febrer
Informatiu Migdia
Peça sobre l’inici de les tasques d’exhumació de les restes
mortals de 21 capellans assassinats a la Catedral d’Eivissa.
Informatiu Migdia. Desconnexió Pitiüses
Peça sobre l’inici de les tasques d’exhumació de les restes
mortals de 21 capellans assassinats a la Catedral d’Eivissa.
Informatiu Vespre
Peça sobre l’inici de les tasques d’exhumació de les restes
mortals de 21 capellans assassinats a la Catedral d’Eivissa.
8 de febrer
Informatiu Matí
Peça sobre l’inici de les tasques d’exhumació de les restes
mortals de 21 capellans assassinats a la Catedral d’Eivissa.
I la troballa d’un esquelet complet amb un forat de bala al
crani.
Informatiu Matí. Desconnexió Pitiüses
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Peça sobre l’inici de les tasques d’exhumació de les restes
mortals de 21 capellans assassinats a la Catedral d’Eivissa.
I la troballa d’un esquelet complet amb un forat de bala al
crani.
Informatiu Migdia. Desconnexió Pitiüses
Peça sobre l’inici de les tasques d’exhumació de les restes
mortals de 21 capellans assassinats a la Catedral d’Eivissa.
I la troballa d’un esquelet complet amb un forat de bala al
crani.
9 de febrer
Informatiu Migdia
Resum de la segona jornada d’exhumació dels cossos.
Informatiu Migdia. Desconnexió Pitiüses
Resum de la segona jornada d’exhumació dels cossos.
Santa Ponça, 5 d’abril de 2018
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 2256/18, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultat de la identificació
de tres cossos trobats al cementiri de Formentera.
En relació amb la identificació dels tres cossos (parcials)
trobats al cementiri de Sant Ferran de Ses Roques de
Formentera, estam pendents del lliurament dels resultats. Feta
la consulta al laboratori Biomics Research Group del Centro de
Investigación “Lascaray” Ikergunea (Universitat del País Basc),
encarregats del procés d’identificació, ens indiquen que, ara per
ara, no poden assegurat quan obtindran els resultats, donat que
els ossos es troben en prou mal estat i s’està fent difícil
l’obtenció de l’ADN.
Palma, 26 de març de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 2385/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme.
El Servei d’Inspecció i Estratègia Turística és el servei que
desenvolupa les tasques d’inspecció. Aquest servei depèn
jeràrquicament del Departament d’Ordenació i Planificació
Turística de la Direcció General de Turisme.
El servei disposa de 15 inspectors de turisme i les funcions
que desenvolupen són les que la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
del turisme de les Illes Balears l’hi assignen, exclusivament per
l’illa de Mallorca, en els articles 93, 94 i 97 de la mateixa llei:
-

Article 93. Exercici de la inspecció de turisme.
Article 94. Funcions de la inspecció de turisme, i
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Article 97. Facultats dels inspectors de turisme.

Palma, 28 de març de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Palma, 27 de març de 2018
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
BI)

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 2387/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques.

A la Pregunta RGE núm. 2549/18, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a modernització
d'establiments turístics.
La resposta la podeu consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

La resposta la podeu consultar en aquest enllaç.
BJ)
Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 2389/18, presentada per la
diputada María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a inspectors de la Conselleria
de Serveis Socials i Cooperació.

A la Pregunta RGE núm. 2759/18, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a expropiació de terrenys.
A dia d’avui, a la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques, no consta cap petició d’expropiació que afecti els
voltants del centre d’Es Pinaret.

El departament responsable de la inspecció per a centres i
serveis suprainsulars és la Direcció General de Planificació i
Serveis Socials.
Actualment, té en plantilla un inspector. Les funcions són
les que es descriuen a l’article 101 de la Llei 4/2009, de serveis
socials de les Illes Balears.
"Article 101. Funcions bàsiques de la inspecció
1. Correspon a les unitats i als serveis que tenguin
atribuïdes les competències d’inspecció vetllar pel
compliment de la normativa vigent en matèria de serveis
socials per:
a) Garantir els drets de les persones usuàries dels serveis
socials.
b) Assegurar la qualitat de les prestacions mitjançant la
verificació del compliment de les condicions funcionals i
materials i de les activitats de les entitats, els serveis i els
establiments de serveis socials, com també el compliment
de la normativa en matèria d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques, dins l’àmbit de les competències
dels departaments respectius.
c) Supervisar i garantir la finalitat i la utilització
adequada del fons públics concedits a les persones físiques
o jurídiques i a les entitats públiques o privades que actuen
en l’àmbit dels serveis socials.
2. Així mateix, han d’assumir, amb criteris d’oportunitat,
les funcions següents:
a) Assessorar i informar les entitats, les persones
usuàries de serveis socials i les persones que les representen
legalment sobre els seus drets i deures.
b) Col·laborar amb els òrgans i les entitats competents
en matèria de serveis socials dels diferents àmbits
territorials, mitjançant l’elaboració d’informes o l’aportació
de dades, per tal de millorar la regulació, la planificació o
la gestió dels serveis socials."

Palma, 5 d’abril de 2018
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

Ordre de Publicació
BK)
A les Preguntes RGE núm. 2769/18 a 2776/18,
presentades per la diputada María José Ribas i Ribas, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a concessió d'ajudes
estatals i autonòmiques al lloguer d'habitatges (1 a 8).
La resposta la podeu consultar en aquest enllaç.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4090/18, 4091/18 i 4081/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de maig de 2018, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Antoni Camps i Casasnovas, Miquel A. Jerez i Juan,
ambdós del Grup Parlamentari Popular, i Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a
saturació de les infraestructures de les Illes Balears, a gestió
derivada de l'impost de turisme sostenible i a traspàs de
competències, incloses a l'ordre del dia de la sessió plenària de
dia 8 de maig de 2018, per les preguntes RGE núm. 4291/18,
4299/18 i 4303/18, relatives a desplaçament de les dones en
procés de gestació de Menorca a Mallorca per manca d'un
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ecògraf fiable, a expedient tramitat al SOIB que ha acabat amb
la dimissió del tinent de batle de l'Ajuntament d'Eivissa i a
trasllat de les embarassades menorquines a Mallorca.
Palma, a 9 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la
Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de maig de 2018, atès l'escrit RGE núm. 4301/18, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb l'article 98
del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte esmentat, fins al proper dia
13 d'agost.
Palma, a 9 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Fixació per als propers períodes de sessions d'aquesta
legislatura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus del Parlament de dia
9 de maig de 2018, i un cop oïda aquesta, fixa, en aplicació de
l'article 32.1.6 del Reglament de la cambra, els propers
períodes de sessions de la manera següent:
De dia 10 de setembre a dia 21 de desembre de 2018,
ambdós inclosos.
De dia 1 de febrer de 2019 fins a l'entrada en vigor del
Decret de dissolució del Parlament de les Illes Balears i
convocatòria d'eleccions.
Palma, a 9 de maig de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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