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8843
AH) RGE núm. 8851/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 d'agost de 2018.
8843
AI) RGE núm. 8852/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'agost de 2018.
8843
AJ) RGE núm. 8853/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 d'agost de 2018.
8843
AK) RGE núm. 8854/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 d'agost de 2018.
8843
AL) RGE núm. 8855/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 d'agost de 2018.
8844
AM) RGE núm. 8856/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 d'agost de 2018.
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AN) RGE núm. 8857/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 d'agost de 2018.
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AO) RGE núm. 8858/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 d'agost de 2018.
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AP) RGE núm. 8859/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 d'agost de 2018.
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AQ) RGE núm. 8860/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
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AR) RGE núm. 8861/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
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AS) RGE núm. 8862/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
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l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'agost de 2018.
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AU) RGE núm. 8864/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Selva a 1 d'agost de 2018.
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AV) RGE núm. 8865/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sencelles a 1 d'agost de 2018.
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AW) RGE núm. 8866/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 d'agost de 2018.
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AX) RGE núm. 8867/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sineu a 1 d'agost de 2018.
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AY) RGE núm. 8868/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
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a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 d'agost de 2018.
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BB) RGE núm. 8871/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 d'agost de 2018.
8846
BC) RGE núm. 8872/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Capdepera a 1 d'agost de 2018.
8846
BD) RGE núm. 8873/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 d'agost de 2018.
8847
BE) RGE núm. 8874/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Consell a 1 d'agost de 2018.
8847
BF) RGE núm. 8875/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Costitx a 1 d'agost de 2018.
8847
BG) RGE núm. 8876/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Deià a 1 d'agost de 2018.
8847
BH) RGE núm. 8877/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 d'agost de 2018.
8847
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BI) RGE núm. 8878/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Es Castell a 1 d'agost de 2018.
8847
BJ) RGE núm. 8879/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 d'agost de 2018.
8848
BK) RGE núm. 8880/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 d'agost de 2018.
8848
BL) RGE núm. 8881/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Escorca a 1 d'agost de 2018.
8848
BM) RGE núm. 8882/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Esporles a 1 d'agost de 2018.
8848
BN) RGE núm. 8883/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 d'agost de 2018.
8848
BO) RGE núm. 8884/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Felanitx a 1 d'agost de 2018.
8848
BP) RGE núm. 8885/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ferreries a 1 d'agost de 2018.
8849
BQ) RGE núm. 8886/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Formentera a 1 d'agost de 2018.
8849
BR) RGE núm. 8887/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Fornalutx a 1 d'agost de 2018.
8849
BS) RGE núm. 8888/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Inca a 1 d'agost de 2018.
8849
BT) RGE núm. 8889/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 d'agost de 2018.
8849
BU) RGE núm. 8890/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'agost de 2018.
8849
BV) RGE núm. 8891/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llubí a 1 d'agost de 2018.
8850
BW) RGE núm. 8892/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 d'agost de 2018.
8850
BX) RGE núm. 8893/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Manacor a 1 d'agost de 2018.
8850
BY) RGE núm. 8894/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 d'agost de 2018.
8850
BZ) RGE núm. 8895/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Maó a 1 d'agost de 2018.
8850
CA) RGE núm. 8896/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 d'agost de 2018.
8850
CB) RGE núm. 8897/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Marratxí a 1 d'agost de 2018.
8851
CC) RGE núm. 8898/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Montuïri a 1 d'agost de 2018.
8851
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CD) RGE núm. 8899/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Muro a 1 d'agost de 2018.
8851
CE) RGE núm. 8900/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Palma a 1 d'agost de 2018.
8851
CF) RGE núm. 8901/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Petra a 1 d'agost de 2018.
8851
CG) RGE núm. 8902/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de setembre de 2018.
8851
CH) RGE núm. 8903/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de setembre de 2018.
8852
CI) RGE núm. 8904/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de setembre de 2018.
8852
CJ) RGE núm. 8905/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Algaida a 1 de setembre de 2018.
8852
CK) RGE núm. 8906/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de setembre de 2018.
8852
CL) RGE núm. 8907/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Ariany a 1 de setembre de 2018.
8852
CM) RGE núm. 8908/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Artà a 1 de setembre de 2018.
8852
CN) RGE núm. 8909/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de setembre de 2018.
8853
CO) RGE núm. 8910/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de setembre de 2018.
8853
CP) RGE núm. 8911/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Búger a 1 de setembre de 2018.
8853
CQ) RGE núm. 8912/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de setembre de 2018.
8853
CR) RGE núm. 8913/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Calvià a 1 de setembre de 2018.
8853
CS) RGE núm. 8914/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Campanet a 1 de setembre de 2018.
8853
CT) RGE núm. 8915/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Campos a 1 de setembre de 2018.
8854
CU) RGE núm. 8916/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de setembre de 2018.
8854
CV) RGE núm. 8917/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de setembre de 2018.
8854
CW) RGE núm. 8918/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Consell a 1 de setembre de 2018.
8854
CX) RGE núm. 8919/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Costitx a 1 de setembre de 2018.
8854

8768

BOPIB núm. 156 - 14 de setembre de 2018

CY) RGE núm. 8920/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Deià a 1 de setembre de 2018.
8854
CZ) RGE núm. 8921/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de setembre de 2018.
8855
DA) RGE núm. 8922/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de setembre de 2018.
8855
DB) RGE núm. 8923/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de setembre de 2018.
8855
DC) RGE núm. 8924/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de setembre de 2018.
8855
DD) RGE núm. 8925/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de setembre de 2018.
8855
DE) RGE núm. 8926/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Esporles a 1 de setembre de 2018.
8855
DF) RGE núm. 8927/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de setembre de 2018.
8856
DG) RGE núm. 8928/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de setembre de 2018.
8856
DH) RGE núm. 8929/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de setembre de 2018.
8856
DI) RGE núm. 8930/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Formentera a 1 de setembre de 2018.
8856
DJ) RGE núm. 8931/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de setembre de 2018.
8856
DK) RGE núm. 8932/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament d'Inca a 1 de setembre de 2018.
8856
DL) RGE núm. 8933/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de setembre de 2018.
8857
DM) RGE núm. 8934/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de setembre de 2018.
8857
DN) RGE núm. 8935/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llubí a 1 de setembre de 2018.
8857
DO) RGE núm. 8936/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de setembre de 2018.
8857
DP) RGE núm. 8937/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Manacor a 1 de setembre de 2018.
8857
DQ) RGE núm. 8938/18, 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 setembre de 2018.
8857
DR) RGE núm. 8939/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Maó a 1 de setembre de 2018.
8858
DS) RGE núm. 8940/18, 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 setembre de 2018.
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DT) RGE núm. 8941/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de setembre de 2018.
8858
DU) RGE núm. 8942/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de setembre de 2018.
8858
DV) RGE núm. 8943/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Muro a 1 de setembre de 2018.
8858
DW) RGE núm. 8944/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Palma a 1 de setembre de 2018.
8858
DX) RGE núm. 8945/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Petra a 1 de setembre de 2018.
8859
DY) RGE núm. 8946/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Pollença a 1 de setembre de 2018.
8859
DZ) RGE núm. 8947/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Porreres a 1 de setembre de 2018.
8859
EA) RGE núm. 8948/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de setembre de 2018.
8859
EB) RGE núm. 8949/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de setembre de 2018.
8859
EC) RGE núm. 8950/18, 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 setembre de 2018.
8859
ED) RGE núm. 8951/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de setembre de 2018.
8860
EE) RGE núm. 8952/18, 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 setembre de 2018.
8860
EF) RGE núm. 8953/18, 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 setembre de 2018.
8860
EG) RGE núm. 8954/18, 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 setembre de 2018.
8860
EH) RGE núm. 8955/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de setembre de 2018.
8860
EI) RGE núm. 8956/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de setembre de 2018.
8860
EJ) RGE núm. 8957/18, 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 setembre de 2018.
8861
EK) RGE núm. 8958/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de setembre de 2018.
8861
EL) RGE núm. 8959/18, 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 setembre de 2018.
8861
EM) RGE núm. 8960/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de setembre de 2018.
8861
EN) RGE núm. 8961/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Selva a 1 de setembre de 2018.
8861
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EO) RGE núm. 8962/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sencelles a 1 de setembre de 2018.
8861
EP) RGE núm. 8963/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de setembre de 2018.
8862
EQ) RGE núm. 8964/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sineu a 1 de setembre de 2018.
8862
ER) RGE núm. 8965/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Sóller a 1 de setembre de 2018.
8862
ES) RGE núm. 8966/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Son Servera a 1 de setembre de 2018.
8862
ET) RGE núm. 8967/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de setembre de 2018.
8862
EU) RGE núm. 8968/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents a
l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de setembre de 2018.
8862
EV) RGE núm. 8969/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular d'Eivissa a 1 d'agost de 2018.
8863
EW) RGE núm. 8970/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Formentera a 1 d'agost de 2018.
8863
EX) RGE núm. 8971/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Mallorca a 1 d'agost de 2018.
8863
EY) RGE núm. 8972/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Menorca a 1 d'agost de 2018.
8863
EZ) RGE núm. 8973/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular d'Eivissa a 1 de setembre de 2018.
8863
FA) RGE núm. 8974/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Formentera a 1 de setembre de 2018.
8863
FB) RGE núm. 8975/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Mallorca a 1 de setembre de 2018.
8864
FC) RGE núm. 8976/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents al
Consell Insular de Menorca a 1 de setembre de 2018.
8864
FD) RGE núm. 8977/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 d'agost de 2018.
8864
FE) RGE núm. 8978/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 d'agost de 2018.
8864
FF) RGE núm. 8979/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 d'agost de 2018.
8864
FG) RGE núm. 8980/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 d'agost de 2018.
8864
FH) RGE núm. 8981/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 d'agost de 2018.
8864
FI) RGE núm. 8982/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 d'agost de 2018.
8865
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FJ) RGE núm. 8983/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a 1 d'agost de 2018.
8865
FK) RGE núm. 8984/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 d'agost de 2018.
8865
FL) RGE núm. 8985/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 d'agost de 2018.
8865
FM) RGE núm. 8986/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger a 1 d'agost de 2018.
8865
FN) RGE núm. 8987/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 d'agost de 2018.
8865
FO) RGE núm. 8988/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià a 1 d'agost de 2018.
8865
FP) RGE núm. 8989/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Campanet a 1 d'agost de 2018.
8866
FQ) RGE núm. 8990/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Campos a 1 d'agost de 2018.
8866
FR) RGE núm. 8991/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 d'agost de 2018.
8866
FS) RGE núm. 8992/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 d'agost de 2018.
8866
FT) RGE núm. 8993/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Consell a 1 d'agost de 2018.
8866
FU) RGE núm. 8994/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx a 1 d'agost de 2018.
8866
FV) RGE núm. 8995/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a 1 d'agost de 2018.
8867
FW) RGE núm. 8996/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 d'agost de 2018.
8867
FX) RGE núm. 8997/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 d'agost de 2018.
8867
FY) RGE núm. 8998/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 d'agost de 2018.
8867
FZ) RGE núm. 8999/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 d'agost de 2018.
8867
GA) RGE núm. 9000/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 d'agost de 2018.
8867
GB) RGE núm. 9001/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 d'agost de 2018.
8867
GC) RGE núm. 9002/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 d'agost de 2018.
8868
GD) RGE núm. 9003/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 d'agost de 2018.
8868
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GE) RGE núm. 9004/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 d'agost de 2018.
8868
GF) RGE núm. 9005/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Formentera a 1 d'agost de 2018.
8868
GG) RGE núm. 9006/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 d'agost de 2018.
8868
GH) RGE núm. 9007/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a 1 d'agost de 2018.
8868
GI) RGE núm. 9008/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 d'agost de 2018.
8868
GJ) RGE núm. 9009/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'agost de 2018.
8869
GK) RGE núm. 9010/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí a 1 d'agost de 2018.
8869
GL) RGE núm. 9011/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 d'agost de 2018.
8869
GM) RGE núm. 9012/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Manacor a 1 d'agost de 2018.
8869
GN) RGE núm. 9013/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 d'agost de 2018.
8869
GO) RGE núm. 9014/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a 1 d'agost de 2018.
8869
GP) RGE núm. 9015/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 d'agost de 2018.
8870
GQ) RGE núm. 9016/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 d'agost de 2018.
8870
GR) RGE núm. 9017/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 d'agost de 2018.
8870
GS) RGE núm. 9018/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro a 1 d'agost de 2018.
8870
GT) RGE núm. 9019/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma a 1 d'agost de 2018.
8870
GU) RGE núm. 9020/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra a 1 d'agost de 2018.
8870
GV) RGE núm. 9021/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Pollença a 1 d'agost de 2018.
8870
GW) RGE núm. 9022/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Porreres a 1 d'agost de 2018.
8871
GX) RGE núm. 9023/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 d'agost de 2018.
8871
GY) RGE núm. 9024/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'agost de 2018.
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GZ) RGE núm. 9025/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 d'agost de 2018.
8871
HA) RGE núm. 9026/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 d'agost de 2018.
8871
HB) RGE núm. 9027/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 d'agost de 2018.
8871
HC) RGE núm. 9028/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 d'agost de 2018.
8871
HD) RGE núm. 9029/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 d'agost de 2018.
8872
HE) RGE núm. 9030/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 d'agost de 2018.
8872
HF) RGE núm. 9031/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 d'agost de 2018.
8872
HG) RGE núm. 9032/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 d'agost de 2018.
8872
HH) RGE núm. 9033/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 d'agost de 2018.
8872
HI) RGE núm. 9034/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 d'agost de 2018.
8872
HJ) RGE núm. 9035/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'agost de 2018.
8873
HK) RGE núm. 9036/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva a 1 d'agost de 2018.
8873
HL) RGE núm. 9037/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 d'agost de 2018.
8873
HM) RGE núm. 9038/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 d'agost de 2018.
8873
HN) RGE núm. 9039/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu a 1 d'agost de 2018.
8873
HO) RGE núm. 9040/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller a 1 d'agost de 2018.
8873
HP) RGE núm. 9041/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 d'agost de 2018.
8873
HQ) RGE núm. 9042/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 d'agost 2018.
8874
HR) RGE núm. 9043/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 d'agost de 2018.
8874
HS) RGE núm. 9044/18, 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 setembre de 2018.
8874
HT) RGE núm. 9045/18, 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 setembre de 2018.
8874
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HU) RGE núm. 9046/18, 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 setembre de 2018.
8874
HV) RGE núm. 9047/18, 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 setembre de 2018.
8874
HW) RGE núm. 9048/18, 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 setembre de 2018.
8874
HX) RGE núm. 9049/18, 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 setembre de 2018.
8875
HY) RGE núm. 9050/18, 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 setembre de 2018.
8875
HZ) RGE núm. 9051/18, 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 setembre de 2018.
8875
IA) RGE núm. 9052/18, 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 setembre de 2018.
8875
IB) RGE núm. 9053/18, 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 setembre de 2018.
8875
IC) RGE núm. 9054/18, 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 setembre de 2018.
8875
ID) RGE núm. 9055/18, 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 setembre de 2018.
8876
IE) RGE núm. 9056/18, 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 setembre de 2018.
8876
IF) RGE núm. 9057/18, 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 setembre de 2018.
8876
IG) RGE núm. 9058/18, 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 setembre de 2018.
8876
IH) RGE núm. 9059/18, 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 setembre de 2018.
8876
II) RGE núm. 9060/18, 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 setembre de 2018.
8876
IJ) RGE núm. 9061/18, 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 setembre de 2018.
8876
IK) RGE núm. 9062/18, 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 setembre de 2018.
8877
IL) RGE núm. 9063/18, 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 setembre de 2018.
8877
IM) RGE núm. 9064/18, 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 setembre de 2018.
8877
IN) RGE núm. 9065/18, 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 setembre de 2018.
8877
IO) RGE núm. 9066/18, 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 setembre de 2018.
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IP) RGE núm. 9067/18, 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 setembre de 2018.
8877
IQ) RGE núm. 9068/18, 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 setembre de 2018.
8877
IR) RGE núm. 9069/18, 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 setembre de 2018.
8878
IS) RGE núm. 9070/18, 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 setembre de 2018.
8878
IT) RGE núm. 9071/18, 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 setembre de 2018.
8878
IU) RGE núm. 9072/18, 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 setembre de 2018.
8878
IV) RGE núm. 9073/18, 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 setembre de 2018.
8878
IW) RGE núm. 9074/18, 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 setembre de 2018.
8878
IX) RGE núm. 9075/18, 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 setembre de 2018.
8879
IY) RGE núm. 9076/18, 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 setembre de 2018.
8879
IZ) RGE núm. 9077/18, 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 setembre de 2018.
8879
JA) RGE núm. 9078/18, 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 setembre de 2018.
8879
JB) RGE núm. 9079/18, 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 setembre de 2018.
8879
JC) RGE núm. 9080/18, 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 setembre de 2018.
8879
JD) RGE núm. 9081/18, 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 setembre de 2018.
8879
JE) RGE núm. 9082/18, 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 setembre de 2018.
8880
JF) RGE núm. 9083/18, 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 setembre de 2018.
8880
JG) RGE núm. 9084/18, 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 setembre de 2018.
8880
JH) RGE núm. 9085/18, 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 setembre de 2018.
8880
JI) RGE núm. 9086/18, 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 setembre de 2018.
8880
JJ) RGE núm. 9087/18, 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 setembre de 2018.
8880
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JK) RGE núm. 9088/18, 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 setembre de 2018.
8880
JL) RGE núm. 9089/18, 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 setembre de 2018.
8881
JM) RGE núm. 9090/18, 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 setembre de 2018.
8881
JN) RGE núm. 9091/18, 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 setembre de 2018.
8881
JO) RGE núm. 9092/18, 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 setembre de 2018.
8881
JP) RGE núm. 9093/18, 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 setembre de 2018.
8881
JQ) RGE núm. 9094/18, 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 setembre de 2018.
8881
JR) RGE núm. 9095/18, 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 setembre de 2018.
8882
JS) RGE núm. 9096/18, 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 setembre de 2018.
8882
JT) RGE núm. 9097/18, 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 setembre de 2018.
8882
JU) RGE núm. 9098/18, 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 setembre de 2018.
8882
JV) RGE núm. 9099/18, 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 setembre de 2018.
8882
JW) RGE núm. 9100/18, 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 setembre de 2018.
8882
JX) RGE núm. 9101/18, 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 setembre de 2018.
8882
JY) RGE núm. 9102/18, 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 setembre de 2018.
8883
JZ) RGE núm. 9103/18, 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 setembre de 2018.
8883
KA) RGE núm. 9104/18, 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 setembre de 2018.
8883
KB) RGE núm. 9105/18, 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 setembre de 2018.
8883
KC) RGE núm. 9106/18, 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 setembre de 2018.
8883
KD) RGE núm. 9107/18, 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 setembre de 2018.
8883
KE) RGE núm. 9108/18, 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 setembre de 2018.
8883
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KF) RGE núm. 9109/18, 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 setembre 2018.
8884
KG) RGE núm. 9110/18, 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 setembre de 2018.
8884
KH) RGE núm. 9111/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular d'Eivissa a 1 d'agost de 2018.
8884
KI) RGE núm. 9112/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb el Consell Insular de Formentera a 1 d'agost de 2018.
8884
KJ) RGE núm. 9113/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de les
Illes Balears amb el Consell Insular de Mallorca a 1 d'agost de 2018.
8884
KK) RGE núm. 9114/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular de Menorca a 1 d'agost de 2018.
8884
KL) RGE núm. 9115/18, 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 setembre de 2018.
8885
KM) RGE núm. 9116/18, 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 setembre de 2018.
8885
KN) RGE núm. 9117/18, 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 setembre de 2018.
8885
KO) RGE núm. 9118/18, 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 setembre de 2018.
8885
KP) RGE núm. 9119/18, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import d'operacions del
pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament de juliol.
8885
KQ) RGE núm. 9120/18, 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'agost.
8885
KR) RGE núm. 9126/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Alaior en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8885
KS) RGE núm. 9127/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Alaró en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8886
KT) RGE núm. 9128/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Alcúdia en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8886
KU) RGE núm. 9129/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Algaida en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8886
KV) RGE núm. 9130/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Andratx en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8886
KW) RGE núm. 9131/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Ariany en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8886
KX) RGE núm. 9132/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Artà en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8886
KY) RGE núm. 9133/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Banyalbufar en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8887
KZ) RGE núm. 9134/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Binissalem en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8887
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LA) RGE núm. 9135/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Búger en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8887
LB) RGE núm. 9136/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Bunyola en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8887
LC) RGE núm. 9137/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Calvià en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8887
LD) RGE núm. 9138/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Campanet en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8887
LE) RGE núm. 9139/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Campos en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8888
LF) RGE núm. 9140/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Capdepera en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8888
LG) RGE núm. 9141/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Ciutadella de Menorca en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8888
LH) RGE núm. 9142/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Consell en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8888
LI) RGE núm. 9143/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Costitx en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8888
LJ) RGE núm. 9144/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Deià en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8888
LK) RGE núm. 9145/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Eivissa en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8888
LL) RGE núm. 9146/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Es Castell en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8889
LM) RGE núm. 9147/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Es Mercadal en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8889
LN) RGE núm. 9148/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Es Migjorn Gran en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8889
LO) RGE núm. 9149/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Escorca en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8889
LP) RGE núm. 9150/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Esporles en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8889
LQ) RGE núm. 9151/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Estellencs en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8889
LR) RGE núm. 9152/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Felanitx en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8890
LS) RGE núm. 9153/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Ferreries en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8890
LT) RGE núm. 9154/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Formentera en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8890
LU) RGE núm. 9155/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Fornalutx en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8890
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LV) RGE núm. 9156/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Inca en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8890
LW) RGE núm. 9157/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Lloret de Vistalegre en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8890
LX) RGE núm. 9158/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Lloseta en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8890
LY) RGE núm. 9159/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Llubí en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8891
LZ) RGE núm. 9160/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Llucmajor en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8891
MA) RGE núm. 9161/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Manacor en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8891
MB) RGE núm. 9162/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Mancor de la Vall en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8891
MC) RGE núm. 9163/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Maó en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8891
MD) RGE núm. 9164/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Maria de la Salut en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8891
ME) RGE núm. 9165/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Marratxí en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8892
MF) RGE núm. 9166/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Montuïri en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8892
MG) RGE núm. 9167/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Muro en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8892
MH) RGE núm. 9168/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Palma en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8892
MI) RGE núm. 9169/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Petra en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8892
MJ) RGE núm. 9170/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Pollença en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8892
MK) RGE núm. 9171/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Porreres en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8893
ML) RGE núm. 9172/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Puigpunyent en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8893
MM) RGE núm. 9173/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sa Pobla en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8893
MN) RGE núm. 9174/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Antoni de Portmany en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8893
MO) RGE núm. 9175/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Joan en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8893
MP) RGE núm. 9176/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Joan de Labritja en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8893
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MQ) RGE núm. 9177/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8894
MR) RGE núm. 9178/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8894
MS) RGE núm. 9179/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Lluís en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8894
MT) RGE núm. 9180/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santa Eugènia en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8894
MU) RGE núm. 9181/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santa Eulàlia d'Es Riu en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8894
MV) RGE núm. 9182/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santa Margalida en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8894
MW) RGE núm. 9183/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santa Maria del Camí en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8894
MX) RGE núm. 9184/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santanyí en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8895
MY) RGE núm. 9185/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Selva en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8895
MZ) RGE núm. 9186/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sencelles en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8895
NA) RGE núm. 9187/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Ses Salines en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8895
NB) RGE núm. 9188/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sineu en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8895
NC) RGE núm. 9189/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sóller en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8895
ND) RGE núm. 9190/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Son Servera en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8896
NE) RGE núm. 9191/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Valldemossa en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8896
NF) RGE núm. 9192/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Vilafranca de Bonany en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
8896
NG) RGE núm. 9193/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Alaior en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8896
NH) RGE núm. 9194/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Alaró en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8896
NI) RGE núm. 9195/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Alcúdia en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8896
NJ) RGE núm. 9196/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Algaida en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8897
NK) RGE núm. 9197/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Andratx en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8897
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NL) RGE núm. 9198/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Ariany en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8897
NM) RGE núm. 9199/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Artà en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8897
NN) RGE núm. 9200/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Banyalbufar en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8897
NO) RGE núm. 9201/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Binissalem en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8897
NP) RGE núm. 9202/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Búger en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8897
NQ) RGE núm. 9203/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Bunyola en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8898
NR) RGE núm. 9204/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Calvià en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8898
NS) RGE núm. 9205/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Campanet en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8898
NT) RGE núm. 9206/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Campos en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8898
NU) RGE núm. 9207/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Capdepera en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8898
NV) RGE núm. 9208/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Ciutadella de Menorca en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8898
NW) RGE núm. 9209/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Consell en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8899
NX) RGE núm. 9210/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Costitx en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8899
NY) RGE núm. 9211/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Deià en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8899
NZ) RGE núm. 9212/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Eivissa en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8899
OA) RGE núm. 9213/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Es Castell en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8899
OB) RGE núm. 9214/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Es Mercadal en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8899
OC) RGE núm. 9215/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Es Migjorn Gran en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8900
OD) RGE núm. 9216/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Escorca en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8900
OE) RGE núm. 9217/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Esporles en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8900
OF) RGE núm. 9218/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Estellencs en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8900

8782

BOPIB núm. 156 - 14 de setembre de 2018

OG) RGE núm. 9219/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Felanitx en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8900
OH) RGE núm. 9220/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Ferreries en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8900
OI) RGE núm. 9221/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Formentera en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8900
OJ) RGE núm. 9222/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Fornalutx en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8901
OK) RGE núm. 9223/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi d'Inca en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8901
OL) RGE núm. 9224/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Lloret de Vistalegre en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8901
OM) RGE núm. 9225/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Lloseta en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8901
ON) RGE núm. 9226/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Llubí en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8901
OO) RGE núm. 9227/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Llucmajor en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8901
OP) RGE núm. 9228/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Manacor en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8902
OQ) RGE núm. 9229/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Mancor de la Vall en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8902
OR) RGE núm. 9230/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Maó en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8902
OS) RGE núm. 9231/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Maria de la Salut en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8902
OT) RGE núm. 9232/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Marratxí en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8902
OU) RGE núm. 9233/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Montuïri en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8902
OV) RGE núm. 9234/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Muro en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8902
OW) RGE núm. 9235/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Palma en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8903
OX) RGE núm. 9236/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Petra en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8903
OY) RGE núm. 9237/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Pollença en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8903
OZ) RGE núm. 9238/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Porreres en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8903
PA) RGE núm. 9239/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Puigpunyent en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8903
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PB) RGE núm. 9240/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sa Pobla en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8903
PC) RGE núm. 9241/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Antoni de Portmany en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8904
PD) RGE núm. 9242/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Joan en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8904
PE) RGE núm. 9243/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Joan de Labritja en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8904
PF) RGE núm. 9244/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8904
PG) RGE núm. 9245/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8904
PH) RGE núm. 9246/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sant Lluís en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8904
PI) RGE núm. 9247/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santa Eugènia en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8905
PJ) RGE núm. 9248/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santa Eulàlia d'Es Riu en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8905
PK) RGE núm. 9249/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santa Margalida en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8905
PL) RGE núm. 9250/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santa Maria del Camí en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8905
PM) RGE núm. 9251/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Santanyí en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8905
PN) RGE núm. 9252/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Selva en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8905
PO) RGE núm. 9253/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sencelles en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8906
PP) RGE núm. 9254/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Ses Salines en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8906
PQ) RGE núm. 9255/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sineu en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8906
PR) RGE núm. 9256/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Sóller en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8906
PS) RGE núm. 9257/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Son Servera en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8906
PT) RGE núm. 9258/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Valldemossa en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8906
PU) RGE núm. 9259/18, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
recaptada en el municipi de Vilafranca de Bonany en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
8907
PV) RGE núm. 9366/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Eivissa el mes de gener de 2018.
8907
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PW) RGE núm. 9367/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Eivissa el mes de febrer de 2018.
8907
PX) RGE núm. 9368/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Eivissa el mes de març de 2018.
8907
PY) RGE núm. 9369/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Eivissa el mes d'abril de 2018.
8907
PZ) RGE núm. 9370/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Eivissa el mes de maig de 2018.
8907
QA) RGE núm. 9371/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Eivissa el mes de juny de 2018.
8907
QB) RGE núm. 9372/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Eivissa el mes de juliol de 2018.
8908
QC) RGE núm. 9373/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Eivissa el mes d'agost de 2018.
8908
QD) RGE núm. 9374/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Eivissa el mes de gener de 2018.
8908
QE) RGE núm. 9375/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a Eivissa
el mes de febrer de 2018.
8908
QF) RGE núm. 9376/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a Eivissa
el mes de març de 2018.
8908
QG) RGE núm. 9377/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Eivissa el mes d'abril de 2018.
8908
QH) RGE núm. 9378/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Eivissa el mes de maig de 2018.
8908
QI) RGE núm. 9379/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a Eivissa
el mes de juny de 2018.
8909
QJ) RGE núm. 9380/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a Eivissa
el mes de juliol de 2018.
8909
QK) RGE núm. 9381/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Eivissa el mes d'agost de 2018.
8909
QL) RGE núm. 9382/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Mallorca el mes de gener de 2018.
8909
QM) RGE núm. 9383/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Mallorca el mes de febrer de 2018.
8909
QN) RGE núm. 9384/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Mallorca el mes de març de 2018.
8909
QO) RGE núm. 9385/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Mallorca el mes d'abril de 2018.
8909
QP) RGE núm. 9386/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Mallorca el mes de maig de 2018.
8910
QQ) RGE núm. 9387/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Mallorca el mes de juny de 2018.
8910
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QR) RGE núm. 9388/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Mallorca el mes de juliol de 2018.
8910
QS) RGE núm. 9389/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Mallorca el mes d'agost de 2018.
8910
QT) RGE núm. 9390/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Mallorca el mes de gener de 2018.
8910
QU) RGE núm. 9391/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Mallorca el mes de febrer de 2018.
8910
QV) RGE núm. 9392/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Mallorca el mes de març de 2018.
8910
QW) RGE núm. 9393/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Mallorca el mes d'abril de 2018.
8911
QX) RGE núm. 9394/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Mallorca el mes de maig de 2018.
8911
QY) RGE núm. 9395/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Mallorca el mes de juny de 2018.
8911
QZ) RGE núm. 9396/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Mallorca el mes de juliol de 2018.
8911
RA) RGE núm. 9397/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Mallorca el mes d'agost de 2018.
8911
RB) RGE núm. 9398/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Menorca el mes de gener de 2018.
8911
RC) RGE núm. 9399/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Menorca el mes de febrer de 2018.
8912
RD) RGE núm. 9400/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Menorca el mes de març de 2018.
8912
RE) RGE núm. 9401/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Menorca el mes d'abril de 2018.
8912
RF) RGE núm. 9402/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Menorca el mes de maig de 2018.
8912
RG) RGE núm. 9403/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Menorca el mes de juny de 2018.
8912
RH) RGE núm. 9404/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Menorca el mes de juliol de 2018.
8912
RI) RGE núm. 9405/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a Menorca el mes d'agost de 2018.
8912
RJ) RGE núm. 9406/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Menorca el mes de gener de 2018.
8913
RK) RGE núm. 9407/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Menorca el mes de febrer de 2018.
8913
RL) RGE núm. 9408/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Menorca el mes de març de 2018.
8913
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RM) RGE núm. 9409/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Menorca el mes d'abril de 2018.
8913
RN) RGE núm. 9410/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Menorca el mes de maig de 2018.
8913
RO) RGE núm. 9411/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Menorca el mes de juny de 2018.
8913
RP) RGE núm. 9412/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Menorca el mes de juliol de 2018.
8913
RQ) RGE núm. 9413/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents netejats a
Menorca el mes d'agost de 2018.
8914
RR) RGE núm. 9414/18, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quilòmetres de torrents
netejats a les Illes Balears.
8914

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 9125/18, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuació de la
conselleria en el cas del metge que ha espiat les seves companyes.
8914

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8720/18, de la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mancança de places
de màster de formació de professorat, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
8914
B) RGE núm. 8776/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
estimacions de places i declaracions presentades, davant la Comissió de Turisme.
8914
C) RGE núm. 8777/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
verificació de la correcció de les declaracions responsables, davant la Comissió de Turisme.
8915
D) RGE núm. 8778/18, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
verificacions en sentit negatiu, davant la Comissió de Turisme.
8915

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 9260/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a eradicar els anuncis de prostitució en els mitjans de comunicació
d'àmbit autonòmic.
8915

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 9852/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació de les
corregudes de bous i de protecció dels animals a les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
8916
B) RGE núm. 9853/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a comunicació al Govern de l'estat la
decisió del Parlament de les Illes Balears de reduir l'abocament d'aigües depurades a través d'emissaris submarins a la Badia d'Alcúdia,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
8917

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 10005/17 a 10026/17, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb diversos ajuntaments a 1 de setembre de 2017.
8917

3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.

8917

B) Proposta de tramitació directa i en lectura única per a les Proposicions de llei RGE núm.4406/18 i 2953/18.

8917
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C) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 8813/18.
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8918

4. INFORMACIONS
A) Canvi en la composició de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

8918

B) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades.
8918
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS

K) RGE núm. 7529/18, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del
codi ètic per part del Govern, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 24 de juliol de 2018, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:
A) RGE núm. 7423/18, de la diputada María Montserrat Seijas
i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aïllament
energètic, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
B) RGE núm. 7479/18, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a sala d'hemodinàmica a Son Llàtzer, que
contestà la consellera de Salut.
C) RGE núm. 7523/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del 75% de
descompte a les Illes Balears, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
D) RGE núm. 7524/18, del diputat Antoni Camps i Casasnovas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou REB i sistema de
finançament, que contestà la consellera de Presidència.
E) RGE núm. 7525/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalitat a les Illes
Balears, que contestà la consellera de Presidència.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 24 de juliol de 2018, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:
L) RGE núm. 7522/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a informe del
CEIB relatiu a la proposta de model lingüístic, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
M) RGE núm. 7535/18, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a necessitats
dels pagesos, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
N) RGE núm. 7532/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
orientació jurídica penitenciària, que contestà la consellera de
Serveis Socials i Cooperació.
O) RGE núm. 7533/18, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a etapa 0-3 anys, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

F) RGE núm. 7526/18, de la diputada María José Ribas i Ribas,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a indemnitzacions com
a conseqüència de l'aplicació de la Llei 4/2008, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.
G) RGE núm. 7527/18, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa als agricultors de les Illes
Balears, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
H) RGE núm. 7528/18, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de turismofòbia a
les Illes Balears, que contestà la vicepresidenta i consellera
d'Innovació, recerca i Turisme.
I) RGE núm. 7460/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pagament de l'habitatge
social, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
J) RGE núm. 7478/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a venda ambulant il·legal, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Promesa del càrrec de diputat del Sr. Miquel Gallardo
i Esgleas.
A la primera sessió extraordinària del Ple del Parlament de
les Illes Balears de dia 24 de juliol de 2018, d'acord amb
l'establert a l'article 8.1.3r del Reglament de la cambra, prometé
el càrrec de diputat el Sr. Miquel Gallardo i Esgleas, atesa la
renúncia de la Sra. Isabel Maria Busquets i Hidalgo.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
B)
Declaració institucional sobre el Dia Internacional de les
Persones Refugiades.
A la primera sessió extraordinària del Ple del Parlament de
les Illes Balears de dia 24 de juliol de 2018, s'aprovà, per
assentiment, la declaració institucional que es transcriu a
continuació.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Declaració institucional del
Dia internacional de les persones refugiades
Han passat 40 anys des que Espanya es va adherir a la
Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats, 23 de desembre, que
va ratificar el Conveni de Dublín i gairebé 1 any des que va
vèncer el termini de l'últim compromís internacional que va
assumir, juntament amb tota la Unió Europea, per rebre i acollir
persones sol·licitants de protecció internacional.
La tragèdia de Lampedusa el 2013, on varen morir 368
persones, va marcar una desgraciada fita a la Unió Europea.
Lluny de millorar, la situació ha empitjorat; la situació de
les persones refugiades, amuntegades en els camps de refugiats
de Grècia i Itàlia, l'incompliment dels compromisos de
reubicació i acolliment per part de la Unió Europea i de l'Estat
espanyol, fet que ha provocat una condemna per part del
Tribunal Superior de Justícia en incomplir els acords del
Consell d'Europa, on Espanya tenia una quota de 19.449
persones refugiades en dos anys, i només va acomplir amb un
12,85% dels casos.
Les mesures preses per la Unió Europea obliguen les
persones migrants a prendre rutes perilloses i a exposar-se a les
organitzacions que han fet del tràfic humà el seu gran negoci.
Milers de persones desaparegudes a la Mediterrània, es parla de
prop de 40.000 persones i d’altres xifres similars que podrien
haver desaparegut en el trajecte o en el desert del Sàhara, o
que podrien haver estat venudes als mercats d'esclaus a Líbia,
o víctimes en el tràfic de persones en la Unió Europea.
Europa, en termes relatius, és un receptor menor dels
refugiats que trien altres opcions de ruta. No obstant això, i
utilitzant les paraules del secretari general de l’ONU, Ban
Ki-Moon, estam davant d’una crisi de “solidaritat” i no de
xifres, fet que ha quedat clar amb la resposta d’Itàlia o Malta
que han rebutjat o impedit que vaixells de rescat humanitari
atraquessin en el seu port o amb el tancament de fronteres per
part d’Hongria.
Els països rics no poden defugir de la seva responsabilitat
per les ferides causades al planeta -desastres mediambientals,
comerç d'armes i desigualtats- i que són les que provoquen la
migració forçosa i el tràfic de persones.
Des del Parlament de les Illes Balears hem expressat en
reiterades ocasions que l’acolliment de refugiats és una qüestió
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de drets humans i solidaritat que competeix a totes les
institucions, hem rebutjat les expulsions col·lectives a territori
turc i encoratjat el Govern de les Illes Balears i el Govern
d’Espanya a prendre les accions necessàries per complir amb
els nostres compromisos internacionals d’acolliment.
Després del trist episodi del vaixell Aquàrium on Itàlia i
Malta han denegat l’entrada del vaixell amb 629 persones a
bord -amb dones embarassades i infants petits, alguns d’ells no
acompanyats-, hem assistit a un gest de solidaritat per part del
Govern d’Espanya i de diferents institucions, entre elles les de
les Illes Balears, que s’han ofert com a destinació d'acollida.
Un altre exemple del compromís d’Espanya en el rescat de
persones refugiades és el centenar de rescats que es produeixen
a les nostres costes per part de la Guàrdia Civil i Salvament
Marítim.
Acollir no és només dir-ho. Implica un llarg procés que
significa no excloure, no discriminar, garantir els drets de les
persones acollides, tractar-les en igualtat perquè es converteixin
en ciutadans i ciutadanes amb drets i deures.
Per tot l’exposat, el Parlament de les Illes Balears:
1. Reafirma el seu compromís amb els drets humans i la
solidaritat amb les persones refugiades.
2. Insta el Govern d'Espanya a:
• Assolir els compromisos en matèria de reassentament i
reubicació.
• Iniciar un procés de canvi de model dels centres
d'internament d'estrangers per tal que siguin centres d'acollida
i no de privació de llibertat, i a respectar els drets humans i a
ajudar la persona a trobar la millor solució al seu problema.
• Trobar una solució que permeti eliminar les concertines
a la frontera sud.
• Paralitzar les devolucions en calent.
3. Insta el Govern de les Illes Balears a:
• Impulsar i liderar a Europa polítiques favorables a la
resolució i la prevenció dels conflictes en origen, complir les
resolucions de les Nacions Unides, actuar a favor del
desenvolupament sostingut dels països i de la lluita contra la
desigualtat i posicionar-se en contra de qualsevol tipus de
discriminació.
• Garantir els drets de ciutadania de les persones
refugiades.
4. Insta la Unió Europea a:
• Impulsar un programa de reassentament que s’apliqui a
tots els països de la Unió Europea creïble i substancial, incloent
una quota vinculant per a la seva distribució.
• Augmentar els recursos per participar en tasques de
salvament marítim.
• Crear una autoritat europea amb competències
executives per gestionar amb eficàcia les crisis migratòries i
d’asil, correctament dotada per actuar i prendre decisions àgils
quan el moment ho requereixi.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

2.1. TEXTOS APROVATS

Ordre de Publicació

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig de
2018, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5017/18, relativa a jutjats de violència de gènere, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

A)
Compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el
projecte de reglament de funcionament intern de l'Oficina
(RGE núm. 2911/18).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de
2018, tengué lloc la compareixença del director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, qui
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
del Govern d’Espanya a dotar en el termini menor de temps
possible el Jutjat número 1 de Palma, amb una plantilla
suficient i estable per poder desenvolupar les seves funcions i
tasques amb total normalitat i diligència, de manera continuada.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
del Govern d’Espanya a crear un Jutjat de Violència sobre la
Dona número 3 de Palma, tal i com ha sol·licitat el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
del Govern d’Espanya a dotar i garantir l’estabilitat de la
plantilla del Jutjat de Violència sobre la Dona d’Eivissa i a
dotar-la dels mitjans i materials necessaris per poder
desenvolupar les seves funcions i tasques amb total normalitat
i diligència, de manera continuada.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
del Govern d’Espanya a impulsar mesures incentivadores i
fidelitzadores per a les plantilles dels Jutjats Sobre la Dona de
les Illes Balears, a efectes de garantir-ne l’estabilitat.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Sergi Cutillas i Márquez,
assessor del Grup Parlamentari Podemos al Congrés dels
Diputats, i del Sr. Carlos Sánchez i Mato, regidor de
l'Ajuntament de la Madrid, davant la Comissió no
permanent sobre l'auditoria del deute.
A la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
11 de juliol de 20187, tengué lloc la compareixença del Sr.
Sergi Cutillas i Márquez, assessor del Grup Parlamentari
Podemos al Congrés dels Diputats, i del Sr. Carlos Sánchez i
Mato, regidor de l'Ajuntament de la Madrid, els quals
exposaren la seva visió i les seves opinions sobre la matèria
pròpia de la comissió, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb el seu àmbit d'actuació.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
del Govern d’Espanya a impulsar les mesures del Pacte d’Estat
contra la Violència de Gènere referides a aprofundir en les
mesures de formació específica en matèria de violència de
gènere, així com en l’adquisició de coneixements en matèria de
dret antidiscriminatori per part dels membres de la carrera
judicial i fiscal.
A la seu del Parlament, 5 de juny de 2018
El secretari en funcions de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
La presidenta en funcions de la comissió
María José Ribas i Ribas

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Proclamació del càrrec de secretari de la Comissió no
permanent sobre l'auditoria del deute.
A la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
28 de juny de 2018, conformement amb l'article 43.5 del
Reglament de la cambra, quedà proclamat secretari de la dita
comissió el diputat Juli Dalmau i de Mata, del Grup
Parlamentari Socialista.
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La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
a la sessió extraordinària de dia 17 de juliol de 2018, procedí
a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Aprovació del Pla de treball de la Comissió no
permanent sobre l'auditoria del deute (RGE núm. 6667/18).
La Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
28 de juny de 2018, aprovà, per 7 vots a favor, 4 en contra i 1
abstenció, el pla de treball esmentat, presentat pels Grups
Parlamentaris Podem Illes Balears i Socialista.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de
28 de febrer, de reforma de l'estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats
i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels
membres del Govern de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, a la sessió extraordinària de dia
18 de juliol de 2018, procedí a l'elaboració del dictamen de la
proposició de llei esmentada.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3126/18, de suport a les famílies.
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, a la sessió extraordinària de dia
10 de juliol de 2018, procedí a l'elaboració del dictamen del
projecte de llei esmentat.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
Elaboració del dictamen del 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 Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, a la sessió extraordinària de dia
12 de juliol de 2018, procedí a l'elaboració del dictamen del
projecte de llei esmentat.

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de setembre de 2018, d'acord amb el que disposa
l'article 117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i
transició energètica.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental (fins a dia 2 d'octubre de 2018), s'obri un termini
ordinari de presentació d'esmenes, que finalitzarà dia 22
d'octubre de 2018, i que es tramitin davant la Comissió
d'Economia.

Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
4434/18, de promoció de la seguretat i la salut en el treball
a les Illes Balears.

Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern,
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, en la sessió de dia 24 d'agost de
2018, adoptà l'Acord següent:
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24. Acord d'aprovació del Projecte de llei de canvi
climàtic i transició energètica i d'aprovació del pla
d'actuació inicial, l'estudi economicofinancer i el
pressupost corresponent al primer exercici de l'Institut
Balear de l'Energia.
El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals
s’enfronten les societats arreu del món. D'una banda, requereix
una transformació profunda del model energètic i productiu a
fi d’eliminar-ne la dependència dels combustibles fòssils i, de
l'altra, la prevenció i l’adaptació a les transformacions que ja
s’han iniciat. La lluita contra el canvi climàtic és
necessàriament una política transversal, atès que tots els àmbits
de la societat i l’economia tenen incidència en les emissions
indicades i es veuran afectats pels seus impactes.
Després del Tractat de Maastricht (1992) i del Tractat
d’Amsterdam (1997), que incideixen en la necessària integració
de la protecció mediambiental en les polítiques sectorials, la
lluita contra el canvi climàtic va passar a ser un objectiu
específic de la Unió Europea en el Tractat de Lisboa (2009),
actualment inclòs en l’article 191.1 del Tractat de funcionament
de la UE.
Les Illes Balears, pel fet insular, són especialment
vulnerables al canvi climàtic. En bona part ho són perquè es
preveu que l’increment mitjà de temperatura a l’arxipèlag serà
superior a la mitjana global, segons l’Agència Espanyola de
Meteorologia. D'altra banda, es tracta de la comunitat
autònoma amb més dependència energètica exterior i menys
implantació de sistemes de generació d'energia renovable.
El fet insular és també una oportunitat per a la transició
energètica cap a un model sostenible. En els darrers anys, les
Illes Balears s’han convertit en el territori amb més punts de
recàrrega de vehicle elèctric per habitant, i les distàncies
reduïdes converteixen aquest territori en idoni per a la mobilitat
elèctrica. Amb una planificació adequada, la proporció de
generació renovable pot créixer molt més ràpidament que al
continent.
La implicació de les Illes Balears en un àmbit tan global
com el de la lluita contra el canvi climàtic és essencial. Així
mateix, cal destacar l’Estratègia europea sobre l'’adaptació al
canvi climàtic, del 2013, i l’informe del 2012 de l’Agència
Europea del Medi Ambient, que reconeixen la conca
mediterrània i les illes com a àrees d’alta vulnerabilitat
climàtica i insten els estats de la Unió Europea a accelerar les
mesures d’adaptació en el període 2013-2020.
El 2014 el Govern autonòmic de les Illes Balears va aprovar
el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes Balears
2013-2020, que tenia per objectiu reduir les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle un 20% el 2020 respecte de les
emissions de 2005. El setembre de 2017, el Consell de Govern
de les Illes Balears va acordar adherir-se als objectius i les
línies d’actuació de lluita contra el canvi climàtic prevists a
l’Acord de París, així com fomentar les polítiques
autonòmiques necessàries per a l’adaptació del territori i dels
sectors econòmics als impactes del canvi climàtic.
La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i
protecció de l'atmosfera, regula, entre altres contaminants, els
valors de referència màxims de concentració de contaminants

admissibles a l'aire ambient, incorpora diferents directives i
estableix valors límit, valors objectiu i diferents llindars. La
Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a
una atmosfera més neta a Europa, va modificar el marc
regulador; aquesta Directiva es va transposar mitjançant el
Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la
qualitat de l'aire.
Així, la regulació que es conté a l'Avantprojecte de llei de
canvi climàtic i transició energètica s’escomet amb el màxim
respecte al marc competencial establert en la Constitució i en
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. En aquest marc hi
tenen cabuda les intervencions normatives de caràcter
autonòmic que, al mateix temps que faciliten a les instàncies
centrals de l’Estat el compliment dels objectius de lluita contra
el canvi climàtic, materialitzen polítiques ambientals i
energètiques pròpies. Aquestes polítiques, en el cas de les Illes
Balears, poden permetre lícitament dibuixar un model
ambiental avançat, adaptat a les especificitats territorials i
cridat a influir de manera decisiva en la qualitat de l’aire i
d’altres recursos naturals, en el desenvolupament econòmic i
social sostenible, i en un model turístic amb garantia de futur
que posi l’accent en la sostenibilitat ambiental i les energies
netes, en entorns naturals protegits i lliures d’emissions i, en
definitiva, en més qualitat de vida per a visitants i residents.
L’Estatut d’autonomia apunta en la direcció esmentada
quan reconeix a tota persona el “dret a gaudir d’una vida i un
medi ambient segur i sa” i quan exigeix a les administracions
competents “impulsar un model de desenvolupament equitatiu,
territorialment equilibrat i sostenible” (article 23.1). És
especialment significativa, a més, la prescripció que “la
Comunitat Autònoma ha de cooperar amb les instàncies
nacionals i internacionals en l’avaluació i en les iniciatives
relacionades amb el medi ambient i el clima” (article 23.2).
Pel que fa a les regles competencials que dimanen
principalment dels articles 148 i 149 del text constitucional i
dels articles 30 i 31 de l'Estatut d'Autonomia, cal afirmar que
el legislador balear es pot emparar en diversos títols
d’intervenció normativa a l’hora d’establir una regulació com
la que és objecte d’aquesta Llei.
Es tracta d’una llei essencialment ambiental, és important
recordar, en primer lloc, que, d’acord amb l’apartat 46 de
l’article 30 de l’Estatut, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears té la competència exclusiva en la matèria de protecció
del medi ambient, sens perjudici de la legislació bàsica de
l’Estat, incloses les normes addicionals de protecció del medi
ambient.
En l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta per
una transició energètica cap a una sostenibilitat més gran,
també són regles competencials en joc les que es connecten,
entre d’altres, a les matèries següents: ordenació del territori,
incloent-hi l’urbanisme i l’habitatge (article 30.3), transport
(article 30.5 i 6), indústria (article 30.34), instal·lacions de
producció, distribució i transport d’energia (article 30.35),
estadístiques d’interès per a la comunitat autònoma (article
30.32), servei meteorològic de la Comunitat Autònoma (article
30.38) i règim energètic (article 31.15).
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La interpretació i l’aplicació dels títols de competències
esmentats s’ha plantejat no només des de l’assumpció que la
lluita contra el canvi climàtic és una tasca per afrontar en
sintonia amb les bases i els objectius de planificació estatal,
sinó també tenint en compte dos elements de gran
transcendència. El primer és el fet insular, reconegut de manera
explícita en els articles 138.1 de la Constitució i 3 de l’Estatut
balear, que permet al legislador desplegar la legislació bàsica
estatal tenint especialment en compte les peculiaritats
territorials, geogràfiques, econòmiques i demogràfiques de
l’arxipèlag balear. El segon d’aquests elements és la facultat de
desplegar i executar el dret de la Unió Europea en els termes de
l’article 109 del text estatutari.
Aquesta Llei s’estructura en set títols, nou disposicions
addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i cinc disposicions finals.
El títol I defineix l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les
finalitats d’interès públic d’aquesta Llei, que està cridada a
impulsar un canvi cultural profund en totes les administracions,
empreses i ciutadans de les Illes Balears per fer front en els
pròxims decennis als desafiaments del canvi climàtic.
En el títol II es defineixen els principals organismes per a
la governança de la política climàtica a les Illes Balears,
coherents amb els objectius d'aquesta norma.
El títol III crea i regula els instruments de planificació que
hauran d’emparar les mesures necessàries per lluitar eficaçment
contra els efectes del canvi climàtic, sempre respectant les
estratègies i els objectius determinats per la Unió Europea i la
legislació bàsica estatal.
El títol IV, dedicat a polítiques energètiques, s’estructura en
capítols destinats a les mesures relatives a la reducció
d’emissions, a l’eficiència energètica, a les energies renovables,
a la gestió de la demanda i als combustibles.
Constitueixen l’objecte del títol V les polítiques de
mobilitat i transport, que inclouen aspectes relatius a la
promoció de la mobilitat sostenible i, en especial, de la
mobilitat elèctrica o lliure d’emissions. Així mateix,
s’estableixen, amb criteris de prudència i raonabilitat, pautes i
calendaris de transició cap a flotes de vehicles sense emissions,
com a mecanisme per millorar la qualitat de l’aire i limitar les
emissions de gasos contaminants, i es facilita la transició per als
vehicles ja existents al territori autonòmic amb anterioritat a
l’entrada en vigor de les mesures.
En el títol VI es preveuen mesures de sensibilització i
exemplificació, entre d’altres, en el camp de la contractació
pública, la formació, l’ocupació, la recerca i la informació dels
consumidors i usuaris.
El títol VII conté les prescripcions relatives a la disciplina
en matèria de canvi climàtic i regula la inspecció i el règim
sancionador. El règim sancionador es planteja, en general, com
un instrument per activar només quan hagin fracassat els intents
de reorientar les conductes irregulars i sempre que aquestes no
estiguin ja previstes en altres sectors de l’ordenament jurídic.
Un dels organismes principals que es defineixen per a la
governança de la política climàtic a les Illes Balears (títol II) és
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l'Institut Balear de l'Energia, el qual es crea per mitjà de
l'article 8 com a entitat pública empresarial de les que preveu
l'article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, adscrit
a la conselleria competent en matèria de canvi climàtic.
L'Institut té com a finalitats bàsiques el foment i l'execució
d'actuacions en matèria d'eficiència, de gestió i d'estalvi
energètics, i d'energies renovables, així com l'elaboració
d'estudis i anàlisis en matèria de canvi climàtic i transició
energètica (article 8.3), i es finançarà mitjançant un pressupost
integrat en el de l'Administració de la comunitat autònoma
(article 8.7).
D'acord amb l'article 5.5 de la Llei 7/2010, i mitjançant
aquest acord del Consell de Govern, s'aprova el pla d'actuació
inicial, l'estudi economicofinancer de l'ens i el pressupost
corresponent al primer exercici.
El pla d'actuació inicial i l'estudi economicofinancer
preveuen que les partides pressupostàries de despeses
corresponents al primer exercici de l'Institut Balear de l'Energia
seran:
- Despeses de personal: 733.525€
- Despesa corrent: 140.000€
- Inversions reals: 40.000€
- Actius financers: 187.500€
Això suposa un total d'1.101.025€.
El personal d'aquesta entitat podrà estar integrat pel
personal funcionari o laboral de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de l'Institut Balear de l'Energia
que li sigui adscrit, i també pel personal de nou ingrés que s'hi
incorpori d'acord amb la normativa vigent en matèria de funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:
Primer. Aprovar el Projecte de llei de canvi climàtic i transició
energètica, que s'adjunta com a annex.
Segon. Trametre'l al Parlament de les Illes Balears d'acord amb
el que determina l'article 117 del Reglament de la cambra.
Tercer. Aprovar el pla d'actuació inicial, l'estudi
economicofinancer i el pressupost corresponent al primer
exercici de l'Institut Balear de l'Energia.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, a 24 d'agost de 2018
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta
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A)
PROJECTE DE LLEI DE CANVI CLIMÀTIC I
TRANSICIÓ ENERGÈTICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

importants va ser el Protocol de Kyoto, signat el 1997, que
marcava, per primera vegada, objectius de reducció
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per als països
industrialitzats. La manca de consens global i l’absència dels
principals països emissors de gasos varen posar de manifest la
insuficiència d’aquest acord.

I
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic
(IPCC) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència
dels canvis en el clima i la correlació directa amb l’activitat
humana a causa, fonamentalment, de les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle provocats per l’ús de combustibles
fòssils i les alteracions en l’ús del sòl. El canvi climàtic és un
dels principals reptes als quals s’enfronten les societats arreu
del món atesos els impactes negatius principalment en el medi
ambient, els recursos naturals, l’economia i la salut.
Les Illes Balears, pel fet insular, són especialment
vulnerables al canvi climàtic. En bona part ho són perquè es
preveu que l’increment mitjà de temperatura a l’arxipèlag serà
superior a la mitjana global, segons l’Agència Espanyola de
Meteorologia. En els darrers 40 anys, s’hi ha experimentat un
increment de 0,3ºC per dècada en la temperatura mitjana,
mentre que per als propers anys s’hi preveu un increment
d’entre 2 i 5 graus.
Quant als impactes concrets, un estudi de la vulnerabilitat
dels diferents sectors de les Illes Balears als efectes del canvi
climàtic encarregat pel Govern de les Illes Balears el 2015 va
concloure que els principals factors climàtics que es preveu que
afectin l’arxipèlag són l’increment de la temperatura mitjana,
la disminució de la precipitació mitjana i l’augment
d’esdeveniments extrems, com onades de calor o pluges
intenses. Aquests factors creen un nivell de risc davant el canvi
climàtic alt per als sectors de l’aigua, el territori, el turisme i la
salut; i un risc significatiu per al medi natural, l’energia i el
sector primari.
Entre els impactes concrets prevists, destaquen una
exposició significativa al perill de sequera meteorològica i
hidrològica, risc d’inundacions i impactes sobre les diferents
infraestructures, la pèrdua d’atractiu turístic per les condicions
adverses, la pèrdua de cultius per esdeveniments extrems o
l’acceleració de processos de desertització o pèrdua
d’ecosistemes costaners.
II
Per combatre els impactes dels canvis en el clima, es
requereix una transformació profunda del model energètic i
productiu a fi d’eliminar-ne la dependència dels combustibles
fòssils. També cal la prevenció i l’adaptació a les
transformacions que ja s’han iniciat. La lluita contra els efectes
d’aquest fenomen és necessàriament una política transversal,
atès que tots els àmbits de la societat i l’economia tenen
incidència en les emissions indicades i es veuran afectats pels
seus impactes.
Les repercussions del canvi climàtic varen dur a l’adopció,
l’any 1992, de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre
el canvi climàtic (UNFCCC), la qual reuneix anualment les
conferències de les Parts per impulsar acords internacionals per
fer front a aquest desafiament. Una de les decisions més

Més recentment, en la 21a Conferència de les Parts
(COP21) de la UNFCCC es va adoptar l’Acord de París de
2015, pel qual els signataris es comprometeren a reduir les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle com més aviat
millor amb l’objectiu de mantenir l’increment de temperatura
global “ben per davall de 2ºC respecte dels nivells
preindustrials”, així com a fer l’esforç addicional de limitar
l’escalfament de forma que no superi els 1,5ºC. Així mateix,
l’Acord ha de complir el principi d’equitat i assumir
“responsabilitats comunes però diferenciades i capacitats
respectives”. És a dir, els països i les regions més rics, i que
han gaudit de més desenvolupament econòmic per l’ús dels
combustibles fòssils, són els que hi han de contribuir més i més
urgentment. Per fer possible aquest objectiu, la comunitat
científica indica que la majoria de països occidentals ha
d’arribar a les emissions zero abans o al voltant de l’any 2050.
L’Acord de París va ser ratificat pel conjunt de la Unió
Europea el 4 d’octubre de 2016, i per l’Estat espanyol el 12 de
gener de 2017.
Després del Tractat de Maastricht (1992) i del Tractat
d’Amsterdam (1997), que incideixen en la necessària integració
de la protecció mediambiental en les polítiques sectorials, la
lluita contra el canvi climàtic va passar a ser un objectiu
específic de la Unió Europea en el Tractat de Lisboa (2009),
objectiu actualment inclòs en l’article 191.1 del Tractat de
funcionament de la UE. De fet, la Unió Europea ha demostrat
un lideratge especial en les negociacions internacionals i en
l’adopció de mesures i objectius en matèria de canvi climàtic.
Convé subratllar la importància dels impactes del canvi
climàtic en salut humana, atès que l’increment de la
temperatura global és un factor d’agreujament de les malalties
cardiovasculars i respiratòries. A més, unes concentracions més
elevades de pol·len i d’altres al·lèrgens poden suposar un
augment de l’asma i altres malalties al·lèrgiques. Igualment és
preocupant l’increment de determinats vectors de transmissió
de malalties infeccioses, que veuen alterada la seva distribució
geogràfica. Tot això afecta de manera desigual els diferents
grups socials i implica un augment de la vulnerabilitat per a les
persones majors, els col·lectius més desfavorits, la població
infantil i les persones amb malalties cròniques. Segons
l’Organització Mundial de la Salut, el canvi climàtic causarà
anualment unes 250.000 defuncions addicionals entre 2030 i
2050, 38.000 per exposició de persones d’edat avançada a la
calor.
Per tot això, l’any 2015 l’Assemblea Mundial de la Salut va
aprovar un pla en matèria de canvi climàtic i salut en el qual
s’hi preveuen aspectes com la coordinació amb altres
organitzacions perquè la salut estigui representada en l’agenda
sobre el canvi climàtic; la conscienciació i difusió d’informació
sobre les amenaces del canvi climàtic sobre la salut humana i
les oportunitats de fomentar la salut reduint les emissions de
carboni; i la coordinació per augmentar la capacitat de resposta
de la salut pública al canvi climàtic.
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III
Les Illes Balears són la comunitat autònoma amb més
dependència energètica exterior i menys implantació de
renovables. Una part important dels combustibles fòssils
utilitzats en la generació d’electricitat, com el carbó o el fuel,
són especialment contaminants. A més a més, la ràtio de cotxes
privats per habitant és superior a la mitjana estatal. Segons un
informe recent elaborat per la Universitat de les Illes Balears,
l’arxipèlag balear constitueix el territori que registra l’índex
d’intensitat turística més alt dels territoris insulars del món.
D’altra banda, amb relació al compliment de la Llei
34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera, que estableix determinats paràmetres en relació
amb els valors de referència màxims de concentració de
contaminants admissibles a l’aire, a les Illes Balears es
compleix amb els valors de referència per a la majoria de
contaminants. No obstant això, els nivells de diòxid de nitrogen
s’han superat en diferents ocasions a la zona de Palma, i els
nivells d’ozó han superat el valor objectiu de protecció per a la
salut humana i el valor objectiu de protecció per a la vegetació.
Aquestes superacions, que han donat lloc a diversos plans de
millora de la qualitat de l’aire, són encara més significatives si
es comparen amb els valors establerts per l’Organització
Mundial de la Salut, netament més rigorosos que la normativa
comunitària.
Amb aquesta Llei es pretén afrontar dita problemàtica i
establir mesures específiques per a diferents fonts d’emissió
que poden afectar la concentració d’ozó i d’altres contaminants
atmosfèrics, com són la transició del transport per carretera cap
a vehicles amb emissions directes quasi nul·les, la limitació de
combustibles en les instal·lacions tèrmiques, o les gestions per
limitar l’ús dels grups de les centrals tèrmiques que utilitzen els
combustibles més contaminants.
El fet insular és també una oportunitat per a la transició
energètica cap a un model sostenible. En els últims anys, les
Illes Balears s’han convertit en el territori amb més punts de
recàrrega de vehicle elèctric per habitant, i les distàncies
reduïdes converteixen aquest territori en idoni per a la mobilitat
elèctrica. Al mateix temps, els projectes de generació d’energia
renovable en tramitació el 2018 permetrien passar del 2 %
actual al 10 % d’energies renovables en la generació elèctrica.
Amb una planificació adequada, la proporció de generació
renovable pot créixer molt més ràpidament que al continent.
IV
La implicació de les Illes Balears en la lluita contra el canvi
climàtic és essencial. De fet, l’Acord de París reconeix “la
importància del compromís de tots els nivells de govern i dels
diversos actors” per fer front al canvi climàtic, que “incumbeix
a tots, amb dimensions locals, subnacionals, nacionals,
regionals i internacionals”.
Així mateix, cal destacar l’Estratègia de la Unió Europea
d’adaptació al canvi climàtic, del 2013, i l’informe del 2012 de
l’Agència Europea del Medi Ambient, que reconeixen la conca
mediterrània i les illes com a àrees d’alta vulnerabilitat
climàtica i insten els estats de la Unió Europea a accelerar les
mesures d’adaptació en el període 2013-2020.
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A més a més, en la 22a Conferència de les Parts (COP22)
es va reconèixer que no és suficient només l’actuació
internacional i dels estats membres de les Nacions Unides, i es
va convidar expressament regions, ciutats i fins i tot empreses
a adherir-se als objectius de l’Acord de París i a presentar els
plans de reducció d’emissions per a l’any 2050. Centenars de
ciutats, regions i empreses d’arreu d’Europa i del món ja han
presentat els plans esmentats.
El 18 de maig de 2017, la Comissió Europea i catorze estats
membres de la Unió amb territoris insulars varen signar una
declaració política sobre energia neta per a les illes de la Unió
Europea, en la qual reconeixen la vulnerabilitat d’aquests
territoris al canvi climàtic i el seu potencial per contribuir a
reforçar el desenvolupament sostenible a la Unió. Afirmen
també que “amb el seu fort sentiment de comunitat i el
potencial territorial, les illes de la UE poden ser arquitectes de
la seva pròpia transició energètica”, i es comprometen a
promoure i donar suport a transicions energètiques dissenyades
específicament per als territoris insulars, tot preservant la
seguretat del subministrament.
Ja l’any 2014 el Govern autonòmic de les Illes Balears va
aprovar el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes
Balears 2013-2020, que tenia per objectiu reduir les emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle un 20 % el 2020 respecte de
les emissions de 2005. Així mateix, el setembre de 2017, el
Consell de Govern de les Illes Balears va acordar adherir-se als
objectius i les línies d’actuació de l’Acord de París, així com
fomentar les polítiques autonòmiques necessàries per a
l’adaptació del territori i dels sectors econòmics de les Illes
Balears als impactes del canvi climàtic.
V
En el context exposat, el Govern de les Illes Balears,
primer, i després el Parlament, han esdevingut impulsors de les
transformacions normatives necessàries per afrontar en aquesta
comunitat autònoma el desafiament del canvi climàtic i per
avançar amb pas decidit cap al millor compliment dels
compromisos que en aquesta matèria han assumit els estats
membres de la Unió Europea.
A aquest efecte, la regulació que es conté en aquesta Llei
s’escomet amb el màxim respecte al marc competencial
establert en la Constitució i en l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears. En aquest marc hi tenen cabuda les intervencions
normatives de caràcter autonòmic que, al mateix temps que
faciliten a les instàncies centrals de l’Estat el compliment dels
objectius de lluita contra el canvi climàtic, materialitzen
polítiques ambientals i energètiques pròpies. Aquestes
polítiques, en el cas balear, poden permetre lícitament dibuixar
un model ambiental avançat, adaptat a les especificitats
territorials i cridat a influir de manera decisiva en la qualitat de
l’aire i d’altres recursos naturals, en el desenvolupament
econòmic i social sostenible, i en un model turístic amb
garantia de futur que posi l’accent en la sostenibilitat ambiental
i les energies netes, en entorns naturals protegits i lliures
d’emissions i, en definitiva, en més qualitat de vida per a les
persones que resideixin a les Illes Balears o que les visitin.
De fet, l’Estatut d’autonomia apunta en la direcció
esmentada quan reconeix a tota persona el “dret a gaudir d’una
vida i un medi ambient segur i sa” i quan exigeix a les
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administracions competents “impulsar un model de
desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i
sostenible” (article 23.1). És especialment significativa, a més,
la prescripció que “la Comunitat Autònoma ha de cooperar amb
les instàncies nacionals i internacionals en l’avaluació i en les
iniciatives relacionades amb el medi ambient i el clima” (article
23.2).

competencials respectius, polítiques alineades amb aquests
objectius.

Pel que fa a les regles competencials que dimanen
principalment dels articles 148 i 149 del text constitucional i
dels articles 30 i 31 de la norma estatutària, cal afirmar que el
legislador balear es pot emparar en diversos títols d’intervenció
normativa a l’hora d’establir una regulació com la que és
objecte d’aquesta Llei.

— La Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el
règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle, modificada, entre altres disposicions, per la
Llei 13/2010, de 5 de juliol. Aquestes lleis transposen la
Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 13 d’octubre, en el marc del Programa Europeu de Canvi
Climàtic, adoptat l’any 2000.

Com que es tracta d’una llei essencialment ambiental, és
important recordar, en primer lloc, que, d’acord amb l’apartat
46 de l’article 30 de l’Estatut, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears té la competència exclusiva en la matèria de
protecció del medi ambient, sens perjudici de la legislació
bàsica de l’Estat, incloses les normes addicionals de protecció
del medi ambient.
En l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta per
una transició energètica cap a una sostenibilitat més gran,
també són regles competencials en joc les que es connecten,
entre d’altres, a les matèries següents: ordenació del territori,
incloent-hi l’urbanisme i l’habitatge (article 30.3), transport
(article 30.5 i 6), indústria (article 30.34), instal·lacions de
producció, distribució i transport d’energia (article 30.35),
estadístiques d’interès per a la comunitat autònoma (article
30.32), servei meteorològic de la Comunitat Autònoma (article
30.38) i règim energètic (article 31.15).
La interpretació i l’aplicació dels títols de competències
esmentats s’ha plantejat no només des de l’assumpció que la
lluita contra el canvi climàtic és una tasca per afrontar en
sintonia amb les bases i els objectius de planificació estatal,
sinó també tenint en compte dos elements de gran
transcendència. El primer és el fet insular, reconegut de manera
explícita en els articles 138.1 de la Constitució i 3 de l’Estatut
balear, que permet al legislador desplegar la legislació bàsica
estatal tenint especialment en compte les peculiaritats
territorials, geogràfiques, econòmiques i demogràfiques de
l’arxipèlag balear. El segon d’aquests elements és la facultat de
desplegar i executar el dret de la Unió Europea en els termes de
l’article 109 del text estatutari, la qual cosa adquireix una gran
rellevància a l’hora d’innovar l’ordenament jurídic sense haver
d’esperar en tots els casos la intervenció normativa prèvia de
les instàncies centrals de l’Estat adreçada a la transposició de
normes europees.
De fet, les polítiques europees en matèria de canvi climàtic
concerneixen les institucions regionals i locals. La Decisió
406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23
d’abril de 2009, indica, en les consideracions preliminars, que
“a més dels diferents estats membres, els governs centrals, les
autoritats i les organitzacions locals i regionals i els agents del
mercat (juntament amb les llars i els consumidors particulars)
han de contribuir a la realització del compromís de reducció de
la Comunitat”. Per tant, per assolir els objectius de la Llei és
necessari que els consells insulars, els ajuntaments i la resta
d’administracions públiques desenvolupin, en els àmbits

Pel que fa a la legislació estatal que delimita l’espai
d’intervenció regulativa que correspon a la Comunitat
Autònoma, i que ha estat presa en consideració, s’ha de fer
referència, entre d’altres, a les disposicions següents:

— La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de
l’aire i protecció de l’atmosfera, que, en l’article 5.2, preveu
que les comunitats autònomes poden establir objectius de
qualitat de l’aire i valors límit d’emissió més estrictes que
els que estableixi l’Administració General de l’Estat, i que
han d’adoptar plans i programes per a la millora de la
qualitat de l’aire i el compliment dels objectius de qualitat
en el seu àmbit territorial.
— La Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible,
que té per objecte introduir en l’ordenament jurídic les
reformes estructurals necessàries per crear condicions que
afavoreixin un desenvolupament econòmic sostenible. Entre
els principis que han de guiar l’acció dels poders públics,
l’article 3 inclou:
i) L’estalvi i l’eficiència energètica, que han de
contribuir a la sostenibilitat propiciant la reducció de
costs, atenuant la dependència energètica i preservant
els recursos naturals.
ii) La promoció de les energies netes, la reducció
d’emissions i el tractament eficaç de residus: les
administracions públiques han d’adoptar polítiques
energètiques i ambientals que compatibilitzin el
desenvolupament econòmic amb la minimització del
cost social de les emissions i dels residus produïts i els
seus tractaments.
El títol III de la Llei d’economia sostenible, que habilita
la Comunitat Autònoma per aprovar regulacions de lluita
contra el canvi climàtic com la que incorpora aquesta Llei,
conté una sèrie de reformes que incideixen en àmbits com
la sostenibilitat del model energètic, la reducció
d’emissions, el transport i la mobilitat sostenible. En relació
amb la sostenibilitat del model energètic, la Llei inclou els
objectius nacionals per a 2020 sobre estalvi i eficiència
energètica i sobre utilització d’energies renovables, i a més
incideix en el fet que el model energètic ha d’ augmentar el
paper de les energies renovables i reduir el de les energies
amb més potencial d’emissions de CO2. Així mateix, i amb
l’objectiu de complir els compromisos internacionals en
matèria de reducció d’emissions, la Llei impulsa la
transformació del sector del transport per incrementar-ne
l’eficiència mediambiental, atenent a la gestió eficient i el
foment dels mitjans de transport de menor cost ambiental i
energètic com a principi d’actuació.
— La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric,
i el Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, en la mesura que
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delimiten les competències de l’Administració General de
l’Estat sobre determinats tipus d’instal·lacions.

descarbonització de l’economia en diversos horitzons
temporals.

— El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, que en l’article 15,
relatiu a les exigències bàsiques d’estalvi d’energia, disposa
el caràcter mínim dels valors que incorpora, sens perjudici
dels valors més estrictes que puguin establir les
administracions competents.

VII

— El Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els
edificis, que en el preàmbul recull que les comunitats
autònomes poden incorporar requisits addicionals en les
matèries que aquest regula.
— El Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es
crea el Registre de petjada de carboni, compensació i
projectes d’absorció de diòxid de carboni, que crea un
registre voluntari i preveu que aquest instrument es
complementi amb els establerts a les diverses comunitats
autònomes.
— El Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control
integrats de la contaminació, que en l’article 7 preveu que
les comunitats autònomes dictin normes addicionals de
protecció en matèria de medi ambient per fixar valors límit
a les emissions de determinades activitats públiques i
privades.
VI
La resposta que amb l’aprovació d’aquesta Llei es vol donar
als greus riscs que amenacen les Illes Balears no només està en
sintonia amb les vigents polítiques i estratègies de la Unió
Europea en àmbits com els transports, la mobilitat, el medi
ambient o l’energia, sinó que també respon al fruit d’un extens
procés participatiu en què la societat balear ha fet aportacions
notòries. De fet, han estat representants dels principals sectors
econòmics de les Illes Balears, entitats socials i ecologistes,
entitats locals, els partits polítics amb representació al
Parlament, així com centenars de persones a títol individual,
que han estat consultats i dels quals s’han recollit les principals
prioritats i preocupacions quant al canvi climàtic, que s’han
tingut en compte de cara a la redacció d’aquesta Llei. Cal
destacar que també s’hi recullen propostes formulades pel
Consell Assessor de l’Energia i el Pacte per la Competitivitat,
l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social.
Les aportacions fetes en aquest procés han estat
especialment significatives pel que fa a la regulació, entre
d’altres, de la utilització de vehicles elèctrics en les flotes de
lloguer o en l’aposta per l’aprofitament de les superfícies
cobertes dels aparcaments o d’edificis per generar energia
renovable.
Els principis i les línies d’actuació prevists en aquesta Llei
troben referents en normatives de canvi climàtic de països del
nostre entorn, com poden ser França o el Regne Unit.
Nombrosos països i ciutats d’Europa ja han marcat dates a
partir de les quals es limiten determinats vehicles contaminants.
Així mateix, desenes de regions a Europa tenen plans de

Aquesta Llei s’estructura en set títols, nou disposicions
addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i cinc disposicions finals.
El títol I defineix l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les
finalitats d’interès públic d’aquesta Llei, que està cridada a
impulsar un canvi cultural profund en totes les administracions,
empreses i ciutadans de les Illes Balears per fer front en els
pròxims decennis als desafiaments del canvi climàtic.
Entre aquestes finalitats es troba la necessitat d’aspirar a la
màxima autosuficiència energètica, entesa com la capacitat de
generar en el territori de les Illes Balears la major part de
l’energia que s’hi consumeix. Això permet maximitzar la
seguretat del subministrament i seguir el principi de sobirania
energètica, segons el qual des de l’àmbit local s’han de prendre
les decisions per tal que el sistema energètic sigui apropiat a la
realitat de les Illes Balears. Aquest principi és compatible amb
la interconnexió elèctrica entre les illes i amb la península,
també necessària per garantir el subministrament, així com
l’increment amb de la capacitat d’integració de renovables a la
xarxa elèctrica.
En el títol II es defineixen els principals organismes per a
la governança de la política climàtica a les Illes Balears. Es
crea la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, com a
òrgan col·legiat del Govern per definir i coordinar els objectius
i les línies d’actuació. També es crea el Consell Balear del
Clima, com a òrgan de consulta i de participació de la societat
civil, així com el Comitè d’Experts, que ha d’assessorar el
Govern en el disseny i desplegament de les mesures
necessàries. D’altra banda, es configura l’Institut Balear de
l’Energia, entitat pública empresarial capaç de dur a terme la
política energètica de forma activa.
El títol III crea i regula els instruments de planificació que
hauran d’emparar les mesures necessàries per lluitar eficaçment
contra els efectes del canvi climàtic, sempre respectant les
estratègies i els objectius determinats per la Unió Europea i la
legislació bàsica estatal. Així, es configura el Pla de Transició
Energètica i Canvi Climàtic com la principal eina planificadora,
les determinacions del qual seran vinculants per al Pla Director
Sectorial Energètic i per a altres tipus d’instruments.
Les prescripcions d’aquesta Llei relatives a la publicitat dels
indicadors de seguiment del Pla de Transició Energètica i
Canvi Climàtic i la seva actualització d’acord amb l’evolució
del coneixement científic, així com les relatives al seguiment
del Pla per part del Consell Balear del Clima, volen donar
compliment als principis de la Llei 4/2011, de 31 de març, de
la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
Els objectius fixats en aquest títol per a 2030 i 2050, que
s’hauran de concretar en el Pla de Transició Energètica i Canvi
Climàtic, parteixen de les principals propostes d’objectius de
reducció d’emissions, eficiència i renovables en l’àmbit
europeu. Així, per als objectius de reducció d’emissions es
parteix dels objectius acordats pels líders de la Unió Europea:
un mínim del 40% de reducció d’emissions per a l’any 2030
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comparat amb el 1990, i unes reduccions entre el 80% i el 95%
per a l’any 2050 comparat amb l’any 1990.
Quant a l’eficiència energètica, el juny de 2018 el
Parlament Europeu i el Consell varen acordar un objectiu del
32,5 % per a 2030. Traduït a una reducció total en el consum,
això suposa una reducció del consum d’energia primària del 26
% comparat amb els nivells de 2005. Així mateix, en el seu Full
de ruta de l’energia per a 2050, la Comissió va projectar una
reducció del consum de l’energia primària d’entre el 32 % i el
41 % per al 2050 comparat amb els pics de 2005-2006.
Finalment, per als objectius de penetració d’energies
renovables, per al 2030 s’ha partit de l’objectiu aprovat pel
Parlament Europeu el gener de 2018 d’un 35 % de renovables.
De fet, el febrer de 2018 l’Agència Internacional d’Energia
Renovable (IRENA) va publicar un informe segons el qual
arribar a un 34 % de penetració de renovables a la Unió
Europea per a l’any 2030 era l’opció més efectiva des d’un
punt de vista econòmic. L’objectiu final acordat pel Parlament
Europeu i pel Consell és del 32 % de renovables per al 2030.
Per al 2050, l’objectiu és un sistema energètic descarbonitzat,
és a dir, lliure de combustibles fòssils.
El títol també introdueix la perspectiva climàtica en
l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma, de lleis i reglaments, i de determinats instruments
de planificació. També es trasllada aquesta perspectiva als
procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i
projectes.
El títol IV, dedicat a polítiques energètiques, s’estructura en
capítols destinats a les mesures relatives a la reducció
d’emissions, a l’eficiència energètica, a les energies renovables,
a la gestió de la demanda i als combustibles.
Pel que fa a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,
es poden separar en dos blocs, un d’integrat per les emissions
d’alguns gasos de les activitats industrials sotmesos al règim
europeu del comerç de drets d’emissió, regulat per l’esmentada
Llei estatal 1/2005, de 9 de març, i posteriors modificacions, i
l’altre format per la resta de les emissions, que provenen dels
sectors difusos, que són, bàsicament, el transport, el sector
residencial, comercial i institucional, el sector agrari, la gestió
dels residus, els gasos fluorats i les activitats industrials no
incloses en el règim del comerç de drets d’emissions. La
regulació que es conté en aquesta Llei estableix mesures
orientades a la reducció d’emissions, i diferencia les emissions
procedents dels sectors difusos de les que ja són regulades per
la normativa estatal bàsica.
Així mateix, la regulació de les energies renovables i
l’eficiència energètica es du a terme, d’acord amb el marc
estatutari, amb la finalitat de fomentar la substitució de les fonts
d’energia fòssil per altres de caràcter autòcton, inesgotables i
respectuoses amb el medi ambient, així com l’ús racional de
l’energia, per tal de reduir les emissions amb efecte
d’hivernacle. En aquest sentit, l’electrificació de l’economia
pot tenir un paper fonamental amb vista a incorporar energia
renovable en àmbits on fins ara era pràcticament inexistent,
com poden ser el transport o els usos tèrmics.
Es crea el Registre balear de petjada de carboni i
s’estableixen determinades obligacions per a les grans i

mitjanes empreses que desenvolupin totalment o parcialment la
seva activitat a les Illes Balears, consistents a calcular, registrar
i, respecte de les difuses, reduir les emissions de carboni.
S’estableix que aquest Registre sigui compatible amb el registre
estatal corresponent, la qual cosa permet unificar bases de
dades i estableix una via de transmissió d’informació directa
perquè l’Estat pugui computar adequadament les reduccions
d’emissions assolides en el territori de les Illes Balears.
En matèria d’eficiència energètica, aquesta Llei dedica una
atenció especial a les mesures específiques per a les
edificacions, les infraestructures públiques i les instal·lacions
i aparells.
Quant a les edificacions, es dona especial importància a la
rehabilitació energètica de les edificacions existents, atès que
es preveu que conformin la majoria del parc edificat de les
properes dècades. La rehabilitació permet també millorar el
confort tèrmic i acústic de les edificacions i combatre
problemàtiques com la pobresa energètica, que deriven no
només de la manca de recursos sinó també d’edificis que
requereixen grans consums per mantenir-se en condicions
òptimes de confort.
Per això, és essencial dotar de valor els certificats
d’eficiència energètica per aportar informació clara als
propietaris dels edificis quant a les possibilitats de millora
energètica i la despesa energètica prevista.
En el bloc de les energies renovables s’ordena la ubicació
de les instal·lacions i la tramitació de projectes d’energia
renovable, i s’inclouen disposicions específiques per
facilitar-ne la implantació en el territori, la incorporació de
renovables en edificis i aparcaments públics o privats, i
l’obertura a la participació local en els projectes
d’instal·lacions d’energia renovable. Es fa un èmfasi especial
en l’autoconsum, mitjançant el qual els consumidors poden
produir la seva energia i abocar els excedents a la xarxa perquè
els altres usuaris els puguin aprofitar. Aquesta modalitat està
cridada a tenir un paper fonamental en el desplegament de
renovables, entre d’altres, pel seu potencial d’aprofitament
d’espais urbanitzats per a la generació d’energia, les menors
pèrdues per transport i distribució, així com la contribució a la
democratització de l’energia, que permet als usuaris
convertir-se en una part més activa del sistema energètic,
entendre millor les seves necessitats energètiques i assolir
importants estalvis en la despesa energètica.
La Llei també s’ocupa de la gestió de la demanda i de la
reducció de l’ús de combustibles fòssils, entre els quals
prioritza el gas natural perquè produeix menys emissions.
Constitueixen l’objecte del títol V les polítiques de
mobilitat i transport, que inclouen aspectes relatius a la
promoció de la mobilitat sostenible i, en especial, de la
mobilitat elèctrica o lliure d’emissions. Així mateix,
s’estableixen, amb criteris de prudència i raonabilitat, pautes i
calendaris de transició cap a flotes de vehicles sense emissions,
com a mecanisme per millorar la qualitat de l’aire i limitar les
emissions de gasos contaminants, i es facilita la transició per als
vehicles ja existents al territori autonòmic amb anterioritat a
l’entrada en vigor de les mesures.
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D’entre els vehicles tèrmics, s’estableix un calendari més
estricte per a l’abandonament progressiu de determinats
vehicles que funcionen amb dièsel com a combustible. Aquesta
passa es fonamenta en els impactes sobre la salut de les
emissions d’aquest tipus de combustible, declarades
“carcinogen de categoria 1” des de juny de 2012 per l’Agència
Internacional de Recerca sobre el Càncer, de l’Organització
Mundial de la Salut.
En el títol VI es preveuen mesures de sensibilització i
exemplificació, entre d’altres, en el camp de la contractació
pública, la formació, l’ocupació, la recerca i la informació dels
consumidors i usuaris.
El títol VII conté les prescripcions relatives a la disciplina
en matèria de canvi climàtic i regula la inspecció i el règim
sancionador. El règim sancionador es planteja, en general, com
un instrument per activar només quan hagin fracassat els intents
de reorientar les conductes irregulars i sempre que aquestes no
estiguin ja previstes en altres sectors de l’ordenament jurídic.
Aquesta Llei és un instrument adequat per garantir la
consecució de la finalitat pretesa, atès que els principis, les
línies d’actuació i les mesures que preveu donen resposta als
greus riscs que amenacen les Illes Balears, resulten
imprescindibles per assolir les finalitats indicades i són
proporcionades a la situació de perill i als efectes derivats del
canvi climàtic.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Llei té per objecte l’ordenació de les accions
encaminades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a les
Illes Balears, així com la transició a un model energètic
sostenible, descarbonitzat i eficient.
2. Les determinacions d’aquesta Llei són vinculants per a totes
les polítiques i les activitats, públiques i privades, en l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
Article 2
Finalitats
Aquesta Llei persegueix les finalitats d’interès públic
següents:
a) L’estabilització i el decreixement de la demanda
energètica, prioritzant, en aquest ordre, l’estalvi energètic,
l’eficiència energètica i la generació amb energies renovables.
b) La reducció de la dependència energètica exterior i
l’avanç cap a un escenari amb la màxima autosuficiència i
garantia de subministraments energètics.
c) La progressiva descarbonització de l’economia així com
la implantació progressiva de les energies renovables i la
reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,
d’acord amb els compromisos adquirits per l’Estat espanyol i
la Unió Europea i amb especial atenció al fet insular.
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d) El foment de la democratització de l’energia, entesa
com:
— El dret de la ciutadania a l’accés a l’energia com a
consumidors i productors, i la responsabilitat d’aquests com
a part activa del sistema.
— El dret a la informació i a la formació per part de les
persones usuàries en l’àmbit energètic per adaptar-ne el
consum i la producció a polítiques energètiques sostenibles
i eficients.
— L’impacte econòmic, social i ambiental positiu del
sistema energètic en els ciutadans.
e) El foment de la gestió intel·ligent de la demanda
d’energia amb l’objectiu d’optimitzar la utilització dels
sistemes energètics d’acord amb els objectius d’aquesta Llei.
f) La planificació i la promoció de la resiliència i
l’adaptació de la ciutadania, dels sectors productius i dels
ecosistemes als efectes del canvi climàtic.
g) L’avanç cap al nou model mediambiental i energètic
seguint els principis de la transició justa, tenint en compte els
interessos de la ciutadania i dels sectors afectats per aquesta
transició.
Aquests principis són la disponibilitat d’energia d’acord
amb les necessitats, l’assequibilitat, les garanties
procedimentals i l’accés a la justícia, el bon govern, la
sostenibilitat, l’equitat intrageneracional, l’equitat
intergeneracional i la responsabilitat, en termes complexos dels
governs, de les corporacions, de les generacions presents amb
les futures i de la societat amb l’ecosistema. En particular,
s’han de tenir en compte els potencials impactes laborals de les
mesures i la necessitat d’evitar la deslocalització d’activitats, de
llocs de feina o d’emissions de les Illes Balears a altres
territoris.
Article 3
Polítiques climàtiques
1. Correspon al Govern de les Illes Balears, amb la
col·laboració dels consells insulars, l’impuls, la planificació i
el seguiment de les polítiques climàtiques, d’acord amb els
objectius d’aquesta Llei.
2. Per assolir les finalitats de l’article anterior, l’actuació dels
poders públics s’ha de guiar pels principis següents:
a) La minimització de les càrregues administratives a la
ciutadania i a les empreses i l’ús de mitjans telemàtics en els
procediments administratius.
b) La col·laboració i
administracions implicades.

la

coordinació

entre

les

c) El foment i la difusió del millor coneixement en matèria
climàtica i la incorporació de les externalitats en els processos
de presa de decisions, inclosos els d’anàlisi cost–benefici.
d) El suport econòmic i tècnic als sectors més directament
afectats per les polítiques climàtiques i afavorir el
posicionament de la ciutadania com a actor central en el procés
de la transició energètica.
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Article 4
Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Absorció de CO2: el segrest de diòxid de carboni (CO2)
de l’atmosfera per part d’embornals biològics.
b) Adaptació al canvi climàtic: el conjunt d’objectius,
plans i accions de qualsevol tipus tendents a reduir la
vulnerabilitat respecte als efectes del canvi climàtic
c) Agregadors de demanda: són els subministradors de
serveis de gestió de la demanda que uneixen múltiples
càrregues de curta durada dels consumidors per a la venda o
subhasta en mercats organitzats.
d) Autoconsum: el consum d’energia elèctrica provinent
d’instal·lacions de generació connectades a l’interior d’una
xarxa d’un consumidor o mitjançant una línia directa d’energia
elèctrica associades a un consumidor. Aquestes instal·lacions
poden produir energia elèctrica excedentària, que és la
generada per una instal·lació d’autoconsum i abocada a les
xarxes de transport i distribució.
e) Balanç net: la possibilitat de descomptar l’excedent
d’energia generada en instal·lacions d’autoconsum de l’energia
per facturar consumida en altres moments. Aquest balanç pot
tenir en compte les variacions del valor de l’energia segons el
moment del dia o de l’any o altres factors.
f) Canvi climàtic: canvi de clima atribuït directament o
indirectament a l’activitat humana que altera la composició de
l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del
clima observada durant períodes de temps comparables.
g) Compensació d’emissions: l’adquisició d’una
determinada quantitat equivalent de CO2 que procedeix dels
projectes d’absorció d’aquest gas o dels projectes de
reduccions d’emissions fets per un tercer.
h) Consum energètic quasi nul: edifici amb un nivell
d’eficiència energètica molt alt, d’acord amb la Directiva
2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell. La quantitat
quasi nul·la o molt baixa d’energia requerida ha de ser coberta,
en molt gran mesura, per energia procedent de fonts
renovables, inclosa energia procedent de fonts renovables
produïda in situ o en l’entorn.
i) Edifici de baixa demanda energètica: espais que no
requereixin garantir unes condicions tèrmiques de confort, com
les destinades a tallers i processos industrials i agrícoles.
j) Emissions: les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle i de gasos contaminants de l’atmosfera.
k) Emissions difuses: emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle corresponents a sectors i activitats no subjectes al
comerç de drets d’emissions.
l) Emissions no difuses: emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle corresponents a sectors i activitats subjectes al
comerç de drets d’emissions regulat per la Llei estatal 1/2005,
de 9 de març.

m) Energia renovable: l’energia que s’obté de fonts naturals
virtualment inesgotables, ja sigui per la immensa quantitat
d’energia que contenen o perquè són capaces de regenerar-se
per mitjans naturals.
n) Escenari climàtic: la representació del clima futur,
basada en un conjunt internament coherent de relacions
climatològiques, que es construeix per ser utilitzada en la
investigació de les conseqüències potencials del canvi climàtic
antropogènic.
o) Gasos amb efecte d’hivernacle (GEH): els gasos
reconeguts per la Convenció de les Nacions Unides sobre el
Canvi Climàtic com a contribuents al canvi climàtic.
p) Gestió de la demanda elèctrica: la planificació i la
implementació de mesures destinades a influir en la manera de
consumir energia elèctrica a fi de modificar el perfil de consum
per optimitzar l’ús del sistema elèctric, fent compatible el
consum amb la capacitat existent de generació, transport i
distribució d’electricitat.
q) Grans i mitjanes empreses: als efectes d’aquesta Llei són
les que així cataloga el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la
Comissió, de 17 de juny de 2014.
r) Instal·lacions de distribució d’energia tèrmica de
districte: els sistemes de calefacció o de refrigeració constituïts
per generadors tèrmics i per xarxes de distribució que permetin
evacuar l’energia mitjançant canalitzacions fins als
consumidors finals, sens perjudici de les activitats regulades
com a monopoli natural en les legislacions sectorials
d’electricitat i d’hidrocarburs. Aquestes instal·lacions poden ser
de titularitat tant pública com privada, transcórrer per espais i
carrers públics, i connectar instal·lacions del mateix titular o de
diferents titulars.
s) Mitigació del canvi climàtic: el conjunt d’objectius,
plans i accions de qualsevol tipus tendents a reduir l’impacte
que l’activitat humana té sobre l’alteració del sistema climàtic
global. El seu àmbit principal d’acció és la reducció de
l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle tenint en compte,
també, altres àmbits d’acció, com l’alimentació, la planificació
del transport, la reforestació o la conservació d’espais naturals
que són magatzems o embornals de carboni.
t) Noves edificacions: les edificacions per a les quals la
sol·licitud de la llicència d’obres corresponent s’ha presentat
amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
u) Perspectiva climàtica: la consideració de l’impacte
directe i indirecte de plans, programes, projectes o iniciatives
sobre el consum energètic, les emissions de gasos o la
vulnerabilitat al canvi climàtic.
v) Petjada de carboni: la quantificació de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle que són alliberades a l’atmosfera
per efecte directe o indirecte de l’activitat que duu a terme una
organització, o a causa de la prestació d’un servei o del
proveïment d’un producte. Per a aquest càlcul, es defineixen els
abasts següents:
— Abast 1: emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
directes.
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— Abast 2: emissions indirectes associades a la generació
d’electricitat adquirida i consumida per l’organització.
—Abast 3: la resta de les emissions indirectes.
w) Pressupost de carboni: la quantitat global d’emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle que es poden emetre en un
període de temps i en un territori determinats, bé per la totalitat
de l’economia o bé per sectors o conjunts d’activitats.
x) Transició energètica: el pas a un sistema energètic la
finalitat última del qual és garantir la sostenibilitat. Aquest
sistema es caracteritza per l’ús d’energies renovables,
l’eficiència energètica, el desenvolupament sostenible, la
mobilitat sostenible, i la justícia, la democratització i la
descentralització de l’energia.
y) Vehicles lliures d’emissions: vehicles amb emissions
contaminants directes nul·les.
z) Zona ECA: zones marítimes en les quals s’estableixen
límits i controls per minimitzar les emissions de gasos o
partícules contaminants, d’acord amb la definició del conveni
MARPOL.
TÍTOL II
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Article 5
La Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic
1. Es crea la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic,
integrada pels consellers i directors generals competents en
matèria d’energia, medi ambient, territori, turisme, salut,
educació, economia i agricultura, i pels càrrecs de
l’Administració de la Comunitat Autònoma que designi el
president del Govern.
2. Presideix la Comissió el president del Govern i el supleix
el conseller competent en matèria de canvi climàtic.
3. Correspon a la Comissió:
a) Coordinar l’acció de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i els seus ens instrumentals en l’àmbit de la lluita
contra el canvi climàtic.
b) Formular la proposta del Pla de Transició Energètica i
Canvi Climàtic, així com les propostes de modificació.
c) Avaluar les polítiques climàtiques i els diferents plans
sectorials des del punt de vista de la seva adequació als
objectius i principis establerts en aquesta Llei i en el Pla de
Transició Energètica i Canvi Climàtic vigent.
d) Estudiar i debatre, a sol·licitud del conseller competent
en matèria de canvi climàtic, les propostes de projectes de
reglaments i plans relacionats amb els objectius d’aquesta Llei.
4. La Comissió ha d’elaborar i aprovar un reglament intern de
funcionament.
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Article 6
El Consell Balear del Clima
1. El Consell Balear del Clima és l’òrgan col·legiat de caràcter
consultiu, adscrit a la conselleria competent en matèria de canvi
climàtic, que té com a finalitats primordials assessorar les
administracions públiques sobre les polítiques climàtiques i de
transició energètica, proposar mesures de mitigació i adaptació
al canvi climàtic, així com afavorir la participació dels sectors
socials i econòmics de les Illes Balears en aquests àmbits.
2. Són funcions del Consell Balear del Clima:
a) Emetre un informe preceptiu sobre els projectes de pla
de transició energètica i canvi climàtic i de pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, així com sobre les seves
modificacions.
b) Emetre un informe sobre els avantprojectes de
disposicions legals o reglamentàries de la Comunitat
Autònoma, en les matèries objecte d’aquesta Llei, quan ho
sol·liciti el conseller competent en matèria de canvi climàtic.
c) Elaborar propostes sobre planificació climàtica i sobre
marcs estratègics d’adaptació al canvi climàtic, quan ho
sol·liciti el conseller competent en matèria de canvi climàtic.
d) Emetre un informe sobre els instruments de planificació
territorial i urbanística i sobre els plans d’acció d’energia
sostenible i clima, quan ho sol·licitin les administracions
territorials de les Illes Balears.
e) Avaluar el desenvolupament i la implantació de les
polítiques en matèria de canvi climàtic, i, si escau, proposar
canvis en la normativa vigent en aquesta matèria.
f) Promoure l’intercanvi d’informació sobre el canvi
climàtic entre els diferents sectors socials i econòmics.
g) Qualsevol altra funció de caràcter consultiu que li sigui
encomanada pel conseller competent en matèria de canvi
climàtic.
3. La composició, l’abast de les funcions i el règim de
funcionament s’han de determinar reglamentàriament. En tot
cas, en la composició del Consell s’hi ha de garantir la
representació de les administracions insulars i municipals, del
Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi
Climàtic, dels sectors econòmics i professionals implicats, de
les entitats representatives dels interessos mediambientals, de
la universitat i dels grups d’investigació, i s’hi ha de fomentar
una presència equilibrada d’homes i dones.
Article 7
Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi
Climàtic
1. Es crea el Comitè d’Experts per a la Transició Energètica
i el Canvi Climàtic com a òrgan col·legiat que té com a finalitat
assessorar el Govern de les Illes Balears en relació amb el
desenvolupament i la consecució dels objectius marcats per
aquesta Llei.
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2. El Comitè d’experts està integrat per persones de reconegut
prestigi en els camps mediambiental, energètic o de canvi
climàtic, nomenades pel Govern de les Illes Balears, i ha de
tenir la composició següent:
a) Un president o una presidenta, que s’ha de nomenar a
proposta del conseller competent en matèria de canvi climàtic.
b) Un màxim de set vocals, nomenats a proposta del
president.

b) Crear o participar en societats mercantils amb l’objectiu
de comercialitzar energia elèctrica en règim de lliure
competència, gestionar la venda d’excedents energètics
d’instal·lacions d’autoconsum, i participar en la gestió
intel·ligent de la demanda i en altres serveis del sistema
elèctric.
c) Promoure actuacions i inversions públiques i privades
en matèria d’absorció de diòxid de carboni, de la preservació
i millora dels embornals de carboni i d’adaptació al canvi
climàtic.

3. Són funcions del Comitè d’Experts:
a) Assessorar, a petició del conseller competent en matèria
de canvi climàtic, sobre el disseny i el desenvolupament de les
polítiques climàtiques i sobre l’adequació de projectes de
normes i plans als objectius d’aquesta Llei i del Pla de
Transició Energètica i Canvi Climàtic.

d) Fomentar la democratització de l’energia entre la
ciutadania.
e) Obrir a la participació ciutadana els projectes energètics
que es promoguin per part de l’ens, tant en el seu disseny com
en el seu finançament.

b) Emetre un informe sobre el projecte de pla de transició
energètica i canvi climàtic i altres prevists en aquesta Llei.

f) Promoure campanyes d’informació i sensibilització
ciutadana sobre el canvi climàtic i l’ús de l’energia.

c) Formular propostes encaminades al compliment dels
objectius d’aquesta Llei.
d) Qualsevol altra funció de caràcter consultiu que li sigui
encomanada pel conseller competent en matèria de canvi
climàtic.

g) Elaborar estudis i models predictius i emetre informes
tècnics sobre tecnologies i sistemes energètics, hàbits de
consum energètic, l’evolució del canvi climàtic i la
vulnerabilitat dels diferents sectors econòmics, així com sobre
el compliment dels objectius i les mesures del Pla de Transició
Energètica i Canvi Climàtic.

4. El Comitè d’Experts ha d’elaborar una memòria anual que
ha de ser tramesa a la presidència del Govern i del Parlament.

h) Fomentar la recerca, el desenvolupament, la formació i
la reorientació professionals en matèria energètica.

5. En la proposta i els nomenaments de vocals del Comitè,
s’ha de procurar que hi hagi una presència equilibrada d’homes
i dones.

i) Participar en projectes competitius d’àmbit estatal o
internacional per tal de posar en marxa iniciatives relacionades
amb els objectius d’aquesta Llei o les funcions de l’Institut.

Article 8
L’Institut Balear de l’Energia

j) Proporcionar suport tècnic als gestors energètics i a les
unitats de contractació de les diferents administracions
públiques, elaborar programes de racionalització de l’ús de
l’energia i promocionar l’aprofitament de recursos energètics
renovables en l’àmbit del sector públic.

1. Es crea l’Institut Balear de l’Energia com a entitat pública
empresarial de les que preveu l’article 2.1 b de la Llei 7/2010,
de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb personalitat jurídica pròpia
i diferenciada, adscrit a la conselleria competent en matèria de
canvi climàtic.

k) Proporcionar suport tècnic als municipis per a la redacció,
l’execució i la revisió dels plans d’acció per al clima i l’energia
sostenible.

2. El Consell d’Administració està integrat per una presidència,
que ha d’ocupar el conseller competent en matèria de canvi
climàtic, i fins a un màxim de deu vocals nomenats atenent a
criteris de professionalitat.

5. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Institut disposa,
d’acord amb els seus estatuts, de les potestats, facultats i
prerrogatives pròpies de les entitats públiques empresarials i,
en tot cas, pot:

3. L’Institut té com a finalitats bàsiques el foment i l’execució
d’actuacions en matèria d’eficiència, gestió i estalvi energètics,
com també d’energies renovables, així com l’elaboració
d’estudis i anàlisis en matèria de canvi climàtic i transició
energètica.

a) Subscriure convenis de col·laboració i contractes amb
entitats públiques o privades.

4. Són funcions de l’Institut, d’acord amb els seus estatuts, les
següents:

b) Constituir o participar en societats mercantils.
c) Establir o gestionar programes de subvencions i línies
d’ajuts públics.
d) Fer el tractament estadístic de dades.

a) Promoure i gestionar sistemes de producció d’energia
renovable, sistemes d’emmagatzematge o gestió d’energia i
sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics.

6. Els poders públics, la ciutadania, les empreses, les
organitzacions sense ànim de lucre i les associacions
empresarials estan obligats a col·laborar amb l’Institut i a
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aportar-li les dades estadístiques necessàries per a l’execució de
les polítiques climàtiques, d’acord amb els formats i amb els
criteris de confidencialitat que s’estableixin. Quan sigui
possible, les estadístiques han d’incloure la variable de sexe
d’acord amb l’article 7 de la Llei 11/2016, d’igualtat d’homes
i dones.

c) Els objectius d’estalvi i eficiència energètica i
penetració d’energies renovables.

Article 9
La gestió energètica al sector públic

e) El procediment per a la seva avaluació, seguiment i
pròrroga.

1. A fi de racionalitzar el seu consum energètic, les
administracions públiques han de dur a terme o han de
contractar auditories energètiques que han d’incloure propostes
concretes de millores d’eficiència energètica per als edificis
que ocupin o dels quals siguin titulars.

Així mateix ha d’incloure, en annexos que poden revisar-se
periòdicament per ordre del conseller competent en matèria de
canvi climàtic, els indicadors de referència per a la reducció
d’emissions difuses que han de complir les grans i mitjanes
empreses en els termes de la legislació vigent.

2. A cada administració pública de les Illes Balears s’hi ha
d’implantar la figura del gestor energètic amb la funció de fer
un seguiment del consum energètic i proposar millores
destinades a aconseguir l’eficiència energètica i la producció
d’energies renovables en els edificis. Així mateix, li correspon
proposar la implantació i fer el seguiment de les mesures
derivades de les auditories energètiques .

3. El Pla s’aprova, a proposta de la Comissió
Interdepartamental de Canvi Climàtic, mitjançant un decret del
Govern de les Illes Balears, amb informes previs del Consell
Balear del Clima i del Comitè d’Experts per a la Transició
Energètica i el Canvi Climàtic.

3. En l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma, hi
ha d’haver almenys un gestor a cada conselleria i entitat del
sector públic instrumental. La resta d’administracions
territorials de les Illes Balears també han de disposar de gestors
energètics. A aquest efecte poden col·laborar entre elles quan
no disposin dels mitjans suficients.
4. En els edificis de l’administració pública s’ha d’exhibir en
un lloc visible proper a l’entrada un cartell explicatiu sobre les
mesures d’estalvi, eficiència energètica i producció de
renovables aplicades a l’edifici en els termes que es disposin en
una resolució del conseller competent en matèria de canvi
climàtic.
TÍTOL III
PLANIFICACIÓ
Capítol I
El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic
Article 10
Naturalesa i contingut
1. El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic constitueix
el marc integrat i transversal d’ordenació i planificació
d’objectius, polítiques i accions que permetin complir amb les
finalitats d’aquesta Llei.
2. El contingut del Pla ha de determinar-se d’acord amb els
objectius i principis de la Unió Europea en matèria de canvi
climàtic, la legislació bàsica estatal i l’evolució del
coneixement científic, i s’ha d’estructurar en els apartats
següents:

d) Les línies estratègiques d’actuació sectorials i territorials
de transició energètica, i de mitigació i adaptació al canvi
climàtic.

4. El Pla ha de preveure inicialment una vigència temporal
d’almenys deu anys i s’ha de revisar almenys cada cinc per
concretar les determinacions que s’han d’aplicar en els períodes
quinquennals següents.
En el procés de revisió, s’ha de tenir en compte la
coherència amb els plans, estudis, guies i indicadors
disponibles en l’àmbit autonòmic, estatal, europeu o
internacional que siguin rellevants.
5. Anualment s’ha de fer pública l’evolució del compliment
dels objectius establerts en el Pla.
Article 11
Marc estratègic d’adaptació
El marc estratègic és el conjunt de principis bàsics
d’actuació en matèria d’adaptació al canvi climàtic i ha de tenir
el contingut mínim següent:
a) Els escenaris climàtics de referència, partint de les
projeccions climàtiques disponibles en cada moment.
b) L’anàlisi dels principals impactes prevists en els
escenaris climàtics.
c) Els riscs i les possibles vulnerabilitats de la ciutadania
i dels diferents sectors i ecosistemes davant el canvi climàtic,
així com una anàlisi de la seva capacitat d’adaptació.
d) Les línies generals d’adaptació per reduir la
vulnerabilitat i augmentar la resiliència als canvis prevists que
siguin viables des d’un punt de vista econòmic, social i
ambiental.
e) Els indicadors mínims de vulnerabilitat i adaptació.

a) El marc estratègic d’adaptació.
b) Els objectius de reducció d’emissions i dels pressuposts
de carboni en el marc de la planificació estatal.

Article 12
Objectius de reducció d’emissions
El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic ha de
preveure les quotes quinquennals de reducció d’emissions de
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gasos amb efecte d’hivernacle a fi d’assolir progressivament,
prenent com a base de càlcul l’any 1990, els objectius següents:
a) El 40 % per a l’any 2030.
b) El 90 % per a l’any 2050.
Aquests objectius tenen caràcter vinculant per a les
emissions difuses i indicatiu per a les no difuses.
Article 13
Pressuposts de carboni
1. Els pressuposts de carboni tenen la finalitat de definir el
repartiment, entre els diferents sectors d’activitat econòmica,
dels objectius de reducció d’emissions difuses i no difuses, i de
marcar la quantitat total d’emissions per al conjunt de les Illes
Balears a aquest efecte.
2. Els pressuposts de carboni s’han de fixar de forma
quinquennal i s’han de prendre com a base per a la fixació
d’objectius d’eficiència energètica i reducció d’emissions, que
s’han de complir progressivament per sectors.
3. Per establir cada pressupost de carboni s’han de tenir en
compte, entre altres factors, els impactes sobre els diferents
sectors i els potencials de reducció de cada un, les
circumstàncies econòmiques i socials, la competitivitat i la
política energètica.
Article 14
Objectius d’estalvi i eficiència energètica
1. El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic ha de
concretar quotes quinquennals d’estalvi i eficiència energètica
i ha de prendre com a base el consum primari registrat en
l’exercici 2005 per assolir els objectius de reducció en el
consum primari següents:
a) El 26 % per a l’any 2030.
b) El 40 % per a l’any 2050.
2. Així mateix, el Pla ha d’establir els criteris mínims
d’eficiència energètica que han de complir les infraestructures
i instal·lacions públiques.
Article 15
Penetració d’energies renovables
1. El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic ha de
preveure les mesures necessàries per avançar cap a la major
autosuficiència energètica, de manera que l’any 2050 hi hagi la
capacitat per generar al territori de les Illes Balears, mitjançant
energies renovables, almenys el 70 % de l’energia final que es
consumeixi en aquest territori.
2. El Pla ha de preveure quotes quinquennals de penetració
d’energies renovables, per tecnologies, a fi d’assolir
progressivament els objectius següents, definits com a
proporció de l’energia final consumida en el territori balear:
a) El 35 % per a l’any 2030.

b) El 100 % per a l’any 2050.
Article 16
Actualització i territorialització dels objectius
1. Els objectius de la planificació en matèria climàtica
establerts en els articles precedents tenen caràcter de mínims,
si bé s’han d’adaptar al que determinin en cada moment les
institucions de la Unió Europea o els instruments de
planificació corresponents aprovats per l’Estat.
2. Aquests objectius s’han d’ajustar a les particularitats de cada
illa.
Article 17
Línies estratègiques d’actuació sectorials
El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic ha de
definir les línies estratègiques d’actuació mínimes que han de
seguir les diferents polítiques en els diferents sectors de l’acció
pública. Aquestes línies estratègiques han de tenir associats uns
indicadors clars i mesurables que permetin avaluar el
compliment dels objectius establerts.
Capítol II
Perspectiva climàtica i altres mesures de planificació
Article 18
Perspectiva climàtica
1. En els procediments d’elaboració de lleis i de disposicions
de caràcter general i en l’activitat planificadora que promoguin
o aprovin les administracions públiques de les Illes Balears,
s’hi ha d’incorporar la perspectiva climàtica de conformitat
amb els estàndards o els objectius indicats en aquesta Llei i en
el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic.
2. L’òrgan encarregat de tramitar qualsevol iniciativa normativa
o planificadora ha d’incorporar-hi, amb caràcter preceptiu, una
avaluació d’impacte climàtic, que ha de tenir per objecte
analitzar la repercussió del projecte en la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic.
Article 19
Perspectiva climàtica en els pressuposts
S’ha d’incorporar la perspectiva climàtica en el projecte de
llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma i en els
projectes de pressuposts de les administracions públiques de les
Illes Balears. A aquest efecte, els òrgans competents han de
valorar en les memòries corresponents l’impacte dels respectius
programes pressupostaris en els objectius del Pla de Transició
Energètica i Canvi Climàtic.
Article 20
Perspectiva climàtica en els instruments de planificació
1. Els plans directors sectorials, els plans territorials insulars i
els instruments de planejament municipal, així com qualsevol
altre pla sotmès a avaluació ambiental estratègica, han
d’incorporar la perspectiva climàtica en el procés d’avaluació
ambiental. A aquest efecte, han d’incorporar:
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a) Una anàlisi del seu impacte sobre les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle directes i induïdes, així com mesures
destinades a minimitzar-les o compensar-les en cas que no es
puguin evitar.
b) Una anàlisi de la vulnerabilitat actual i prevista davant
els efectes del canvi climàtic i mesures destinades a reduir-la.
c) Una avaluació de les necessitats energètiques del seu
àmbit d’actuació i la determinació de les mesures necessàries
per minimitzar-les i per garantir la generació d’energia d’origen
renovable.
2. En els nous desenvolupaments urbanístics que prevegin els
instruments recollits en l’apartat anterior s’ha de reservar una
àrea de sòl destinada a la generació d’energia renovable amb
una superfície suficient per generar l’equivalent anual a les
necessitats energètiques d’aquest desenvolupament.

compte els objectius d’aquesta Llei i els del Pla de Transició
Energètica i Canvi Climàtic.
2. En els informes que emeti la conselleria competent en
matèria de canvi climàtic en aquests procediments s’ha
d’avaluar el potencial impacte directe i induït sobre el consum
energètic, com també l’adequació al Pla de Transició
Energètica i Canvi Climàtic i a la normativa vigent en matèria
de canvi climàtic.
3. La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears pot
imposar condicionants dirigits a reduir emissions, augmentar
l’ús d’energies renovables o reduir la vulnerabilitat al canvi
climàtic, de manera justificada i d’acord amb els termes que
s’estableixin reglamentàriament.
TÍTOL IV
POLÍTIQUES ENERGÈTIQUES
Capítol I
Reducció d’emissions

Article 21
El Pla Director Sectorial Energètic
El Pla Director Sectorial Energètic s’ha d’ajustar als
objectius i les determinacions del Pla de Transició Energètica
i Canvi Climàtic, i s’ha d’adaptar a les previsions d’aquesta
Llei, d’acord amb el contingut i el procediment establerts en la
Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial de les
Illes Balears.
Article 22
Plans d’acció municipals per al clima i l’energia sostenible
1. Els municipis de les Illes Balears han d’aprovar plans
d’acció per al clima i l’energia sostenible, d’acord amb la
metodologia adoptada en l’àmbit de la Unió Europea.
2. Aquests plans han de ser coherents amb el Pla de Transició
Energètica i Canvi Climàtic.
3. Els municipis de població inferior a 20.000 habitants poden
aprovar els plans de forma mancomunada o individual.
4. Aquests plans han de tenir el contingut mínim següent:
a) L’anàlisi i l’avaluació d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle.
b) La identificació i la caracterització dels elements
vulnerables.
c) Els objectius i les estratègies per a la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic, que inclogui les possibles
modificacions adients del planejament urbanístic i les
ordenances municipals.
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Article 24
Principis d’actuació
1. Tothom està obligat a col·laborar en les polítiques públiques
de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en
el marc de la legislació estatal bàsica i dels instruments de
planificació prevists en aquesta Llei.
2. L’Administració de la Comunitat Autònoma ha d’impulsar
la reducció d’emissions en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears i ha d’incentivar-la en tots els
sectors de l’activitat econòmica.
3. L’Administració de la Comunitat Autònoma ha de posar a
l’abast dels sectors públic i privat guies tècniques i eines per
facilitar els càlculs de petjada de carboni i d’absorció de gasos
amb efecte d’hivernacle així com les actuacions per assolir
reduccions d’emissions.
Article 25
Emissions no difuses
Les grans i mitjanes empreses que desenvolupin totalment
o parcialment la seva activitat a les Illes Balears i que estiguin
sotmeses al règim de comerç d’emissions de gasos estan
obligades:
a) A calcular i a acreditar anualment la petjada de carboni
corresponent a les activitats que duguin a terme a les Illes
Balears, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.
b) Al compliment de les obligacions registrals establertes
en l’article 28.

d) Les accions de sensibilització i formació.
e) Les regles per l’avaluació i el seguiment del Pla.
Article 23
Avaluació ambiental
1. En els procediments d’avaluació ambiental dels plans,
programes i projectes que hi estan subjectes, s’han de tenir en

Article 26
Emissions difuses
1. Les grans i mitjanes empreses que desenvolupin totalment
o parcialment la seva activitat a les Illes Balears i que no
estiguin sotmeses al règim de comerç d’emissions de gasos
estan obligades a reduir progressivament les emissions per tal
d’assolir els objectius establerts en aquesta Llei.
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2. A l’efecte del que disposa l’apartat anterior, els indicadors
de referència per a la reducció d’emissions difuses s’han de
fixar en els annexos del Pla de Transició Energètica i Canvi
Climàtic i han de representar l’objectiu per a l’eficiència
expressat en emissions específiques per a cada una de les
categories d’activitats, en funció del sector, del subsector o de
la branca d’activitat corresponent.
3. Els indicadors de referència poden ser de serveis, de
processos, d’activitats o d’instal·lacions; s’han de referir als
abasts d’emissions 1 i 2, i han de permetre la comparació de
l’eficiència en condicions homogènies. S’han de determinar
tenint en compte les particularitats de cada sector, les
reduccions ja assolides i les millors tècniques i tecnologies
disponibles en cada moment, així com la seva viabilitat tècnica
i econòmica.
4. Les empreses a què fa referència l’apartat 1 estan obligades:
a) A calcular i acreditar anualment la petjada de carboni
corresponent al conjunt de les activitats que duguin a terme a
les Illes Balears, d’acord amb el que s’estableixi
reglamentàriament.
b) A complir les obligacions registrals establertes en
l’article 28.
c) A elaborar i executar plans de reducció d’emissions i a
presentar-los a la conselleria competent en matèria de canvi
climàtic en els termes que reglamentàriament es determini.
d) A adequar les seves actuacions als plans de reducció i
als indicadors de referència de reducció d’emissions.
5. Els càlculs i els plans esmentats podran ser agregats per al
conjunt de les instal·lacions i de les activitats de cada empresa
al territori de les Illes Balears, i podran incloure informació
relativa a l’abast 3.
6. En els casos en què les empreses no presentin els plans de
reducció d’emissions en el termini establert, no hagin fixat
objectius adequats de reducció o no hagin justificat la
realització de les actuacions necessàries per assolir aquests
objectius, la direcció general competent en matèria d’energia
ha de formular els requeriments necessaris per corregir
l’actuació empresarial.
Article 27
Compensació d’emissions difuses
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma ha d’establir
mecanismes voluntaris de compensació d’emissions no
subjectes al règim de comerç d’emissions mitjançant la
participació o l’aportació a projectes que es duguin a terme a
les Illes Balears de recuperació, protecció o gestió
d’ecosistemes, activitats agràries o altres projectes d’absorció
de CO2.
2. Les entitats subjectes a les obligacions de reducció
d’emissions d’acord amb l’article 26.1 poden substituir una part
de les obligacions de reducció esmentades amb els mecanismes
de compensació regulats en aquest article.
Article 28

Registre balear de petjada de carboni
1. Es crea el Registre balear de petjada de carboni com a
instrument per a l’efectivitat de les disposicions relatives a la
reducció d’emissions de gasos. Reglamentàriament s’han de
determinar les funcions, l’organització i el funcionament del
Registre, el qual s’ha de coordinar amb el registre estatal
corresponent.
2. Les grans i mitjanes empreses s’han d’inscriure en el
Registre balear i hi han de fer constar, en els termes que
reglamentàriament es determinin:
a) Els càlculs anuals de petjada de carboni que realitzin a
les Illes Balears.
b) Les dades relatives als plans de reducció d’emissions
que s’hagin d’executar a les Illes Balears.
c) Els projectes d’absorció de diòxid de carboni associats
al mecanisme voluntari de l’article 27.
3. Qualsevol persona física o jurídica no inclosa en l’apartat
anterior es pot inscriure voluntàriament en el Registre balear a
l’efecte del que preveu l’apartat anterior.
4. La informació estadística de petjada de carboni s’ha de fer
pública agregada per sectors.
Article 29
Inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
1. La Conselleria competent en matèria de canvi climàtic ha
d’aprovar l’Inventari d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle, amb periodicitat anual. Reglamentàriament se
n’han de determinar l’abast, el contingut i els criteris de qualitat
aplicables.
2. Aquest Inventari, que ha de respectar la normativa estatal
bàsica existent en aquest àmbit, ha d’incloure les emissions
antropogèniques per fonts d’emissió i l’absorció per embornals.
També ha d’especificar les projeccions d’aquestes emissions
d’acord amb els criteris i escenaris vigents d’àmbit nacional i
internacional.
3. L’Inventari ha de ser públic i accessible per via telemàtica.
Capítol II
Eficiència energètica
Article 30
Obligacions generals
1. Tothom està obligat a usar l’energia de forma racional,
emprant sistemes eficients i procurant el màxim estalvi.
2. En els edificis de nova construcció, en la reforma o
rehabilitació dels edificis existents, en les infraestructures
públiques i en les instal·lacions i aparells s’han de complir les
mesures d’estalvi i eficiència energètica que s’estableixin
d’acord amb aquest capítol.
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3. S’exceptuen de les obligacions recollides en els articles 32,
33 i 35 els edificis industrials i els agrícoles no residencials, o
parts d’aquests, de baixa demanda energètica.
Secció 1a
Edificacions
Article 31
Mesures de foment
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar l’estalvi d’emissions en el procés constructiu de les
edificacions i l’ús de materials de construcció de baix impacte
ambiental, preferentment d’origen local. En aquest sentit, s’ha
de promoure el càlcul de la petjada de carboni en els projectes
de noves edificacions.
2. Així mateix han de facilitar i incentivar la rehabilitació dels
edificis existents i la construcció de nous edificis amb una
qualificació energètica superior a la que exigeixi la normativa
vigent. La conselleria competent en matèria de canvi climàtic,
en col·laboració amb les administracions insulars i locals, ha
d’elaborar una guia de millors pràctiques.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar l’obtenció de certificacions de construcció sostenible
que avaluïn, per a la construcció, ús i desmantellament dels
edificis, la reducció d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle, l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua i la
reducció dels residus.
4. Les administracions públiques han d’establir programes de
subvencions o d’ajudes destinats a aconseguir eficiència
energètica en la rehabilitació d’habitatges, amb atenció especial
als col·lectius més vulnerables. Així mateix, es poden establir
estratègies de finançament basades en mecanismes de
recuperació de les inversions realitzades a partir de l’estalvi
energètic.
Article 32
Eficiència energètica en edificacions
1. El Govern de les Illes Balears pot fixar reglamentàriament
els requisits i els valors addicionals als mínims prevists en la
legislació bàsica estatal en matèria d’eficiència energètica, que
han de complir les edificacions de nova construcció i les
reformes i rehabilitacions de les existents.
2. Les noves edificacions que es construeixin han de ser
edificis de consum energètic quasi nul.
Article 33
Certificacions d’eficiència energètica
1. El Govern de les Illes Balears ha d’establir
reglamentàriament la informació addicional que hagin
d’incorporar els certificats d’eficiència energètica de les noves
edificacions i de les edificacions existents, quan, d’acord amb
la legislació bàsica estatal, aquests siguin exigibles.
En tot cas, els certificats d’eficiència energètica han
d’incorporar informació de la despesa energètica de l’edifici,
així com un mínim de tres propostes de millora d’eficiència
energètica, que han d’incloure una estimació dels terminis de
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recuperació de la inversió o de la rendibilitat durant el seu cicle
de vida útil.
2. L’administració de la Comunitat Autònoma ha de tenir en
compte les dades dels certificats d’eficiència energètica a l’hora
d’establir els indicadors que permetin avaluar el compliment
dels objectius de transició energètica.
Article 34
Plans de gestió energètica
1. Tots els edificis o unitats d’aquests que disposin
d’instal·lacions amb una potència tèrmica nominal instal·lada
superior a 70 kW o una potència elèctrica contractada superior
a 100 kW han de disposar de plans de gestió energètica.
2. Els plans de gestió energètica han d’incloure els elements
que es determinin reglamentàriament i, en tot cas:
a) La qualificació de l’edifici en conjunt i la qualificació
energètica de les instal·lacions tèrmiques corresponents.
b) Mesures d’estalvi, d’eficiència energètica i de generació
renovable.
c) El seguiment anual del compliment del Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i la documentació
requerida per aquest Reglament i la resta de normativa vigent
en matèria d’eficiència energètica i de generació renovable.
d) El seguiment anual del consum energètic de les
edificacions.
3. Els plans es poden presentar de forma agregada per al
conjunt de les activitats d’una mateixa entitat o empresa i, en
tot cas, han d’acreditar el compliment de la normativa vigent
d’eficiència energètica en la totalitat de les instal·lacions que en
formen part.
4. Reglamentàriament s’han de determinar els subjectes
obligats al compliment dels apartats anteriors, així com el
contingut i la periodicitat dels plans, els termes de la
comunicació a l’òrgan competent en matèria d’energia, el règim
d’avaluació de resultats i el distintiu que n’acrediti el
compliment i vigència.
5. Els subjectes obligats han d’exhibir el distintiu del pla de
gestió energètica en un lloc destacat i visible de l’immoble.
6. No és exigible el pla de gestió quan es presenti a la
conselleria competent en matèria de canvi climàtic la
documentació completa de l’auditoria d’eficiència energètica
prevista en la norma bàsica estatal, en relació amb les
edificacions i les instal·lacions incloses en l’auditoria, quan
aquesta acrediti el compliment de la normativa vigent en
matèria d’eficiència energètica, sens perjudici de l’obligació
d’exhibir el distintiu corresponent.
Article 35
Atorgament de llicències
1. No es pot atorgar la llicència de primera ocupació en noves
edificacions sense disposar prèviament del certificat
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d’eficiència energètica a què fa referència l’article 33, inscrit
degudament.

Secció 3a
Eficiència energètica d’instal·lacions i aparells

2. Així mateix, no es pot atorgar el certificat de final d’obra
per a obres de rehabilitació, de reforma o canvi d’ús
d’edificacions existents sense disposar prèviament del certificat
d’eficiència energètica, inscrit degudament.

Article 39
Instal·lacions de distribució d’energia tèrmica de districte

3. El que s’estableix en els punts anteriors és d’aplicació en els
casos en què el certificat d’eficiència energètica sigui exigible
d’acord amb la legislació bàsica estatal.
Secció 2a
Infraestructures públiques
Article 36
Grans infraestructures i equipaments públics

1. Les instal·lacions de distribució d’energia tèrmica de
districte han d’utilitzar prioritàriament fonts d’energia primària
d’origen renovable o energia residual procedent de
depuradores, així com d’infraestructures industrials,
equipaments i altres instal·lacions. En cas d’haver d’utilitzar
combustibles fòssils, s’han de prioritzar els que produeixin
menys emissions.
2. Els projectes d’aquestes instal·lacions es poden declarar
d’utilitat pública, d’acord amb la legislació bàsica estatal en
matèria d’energia.

1. Els projectes de les grans infraestructures i equipaments la
titularitat dels quals correspon a les administracions públiques
de les Illes Balears han d’incloure una avaluació de les
diferents alternatives relatives a la seva eficiència energètica i,
especialment, a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
directes i indirectes, com també el cost del consum energètic
corresponent a tota la seva vida útil.

Article 40
Substitució d’instal·lacions i aparells

2. Aquestes noves infraestructures han de complir els valors
mínims que fixi el Pla de Transició Energètica i Canvi
Climàtic.

2. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la substitució
d’instal·lacions tèrmiques ineficients, o basades en
combustibles fòssils, per bombes de calor d’alta eficiència.

Article 37
Infraestructures portuàries

3. Es poden declarar d’utilitat pública els projectes
d’instal·lacions de pous de geotèrmia oberta i tancada en funció
del seu l’interès energètic.

L’Administració de la Comunitat Autònoma ha d’aprovar
plans de sostenibilitat dels ports de la seva competència, en què
s’ha de valorar per a les embarcacions una oferta de punts de
connexió per al subministrament o la recàrrega elèctrica i de
subministrament de gas natural, així com mesures que
incentivin l’ús d’embarcacions menys contaminants.
Article 38
Enllumenat públic
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’implantar una xarxa d’enllumenat públic que, d’acord amb la
legislació aplicable, minimitzi el consum elèctric.
2. L’adaptació progressiva de l’enllumenat al consum eficient
s’ha de dur a terme amb criteris de reducció de la contaminació
lumínica d’acord amb la normativa específica de protecció del
medi nocturn.
3. La conselleria competent en matèria de canvi climàtic ha de
fixar les especificacions tècniques que permetin la implantació
de l’enllumenat públic d’acord amb els apartats anteriors.
4. Per al compliment del que es disposa en aquest article, les
administracions públiques competents han d’impulsar
programes de subvencions per a la substitució o l’adaptació de
l’enllumenat públic.

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar la substitució d’instal·lacions d’energia obsoletes per
altres de més eficients, com també el consum d’aparells
eficients.

Article 41
Classificació energètica d’instal·lacions tèrmiques
1. El Govern de les Illes Balears ha d’establir
reglamentàriament un sistema de classificació energètica global
al qual s’han de sotmetre, en el seu conjunt, els projectes de les
instal·lacions tèrmiques, sens perjudici de la classificació
individual dels seus equips i elements aïllats conformement a
la legislació bàsica estatal. Aquest sistema ha de permetre la
comparació de l’eficiència energètica de les instal·lacions.
2. Aquesta classificació energètica global és obligatòria tant per
a les noves instal·lacions com per a les substitucions o noves
incorporacions d’elements a les instal·lacions ja existents, quan
requereixin projecte tècnic d’acord amb el Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
3. La classificació de l’apartat anterior s’ha d’incorporar al
certificat d’eficiència energètica corresponent o al pla de gestió
energètica quan aquests siguin exigibles.
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Capítol III
Energies renovables

d’incloure una previsió del calendari de desenvolupament de la
xarxa.

Secció 1a
Disposicions generals

Secció 2a
Ubicació de les instal·lacions i tramitació de projectes

Article 42
Primacia de les energies renovables

Article 45
Ubicació de les instal·lacions

1. En totes les edificacions i instal·lacions, qualsevol que en
sigui la titularitat, s’ha d’implantar progressivament el consum
d’energia renovable.

Les instal·lacions d’energia renovable s’han d’adequar a les
normes territorials i urbanístiques i se’ls ha de reconèixer l’ús
compatible amb els usos propis del sòl rústic de règim comú.
S’ha d’afavorir la implantació d’aquestes instal·lacions a les
zones de desenvolupament prioritari.

2. En els instruments de planificació territorial i sectorial s’ha
de prioritzar la instal·lació d’infraestructures d’energia
renovable sobre les que es basin en combustibles fòssils.
Article 43
Integració en el sistema elèctric de les energies renovables
1. La producció d’energia elèctrica mitjançant energies
renovables es pot complementar amb la instal·lació d’equips
d’emmagatzematge energètic amb la finalitat de proporcionar
capacitat de gestió, assegurar la qualitat del subministrament i
minimitzar el desenvolupament de nova xarxa necessària per a
la seva integració.
2. La direcció general competent ha de coordinar amb
l’operador del sistema elèctric la integració en aquest dels
equips d’emmagatzematge energètic associats a instal·lacions
de generació renovable, així com a altres necessitats del sistema
elèctric balear.
3. Amb consulta prèvia als agents implicats, s’han de
determinar els criteris tècnics i les funcionalitats mínimes de
què han de disposar els sistemes de gestió de les instal·lacions
de generació renovable, així com els dispositius
d’emmagatzematge energètic associats.
Article 44
Adequació de les xarxes elèctriques
1. La planificació i el desenvolupament de les xarxes de
distribució d’energia elèctrica situades a les Illes Balears ha de
permetre la integració de l’energia renovable en aquestes
xarxes.
2. La direcció general competent, en el marc de la participació
de la Comunitat Autònoma en el procés de planificació estatal
de la xarxa de transport d’energia elèctrica, ha de promoure
l’adequació d’aquesta xarxa per a la integració de l’energia
renovable.
3. Els titulars de les xarxes de distribució i transport d’energia
elèctrica, en les condicions que reglamentàriament es
defineixin, han de proporcionar informació tècnica sobre línies,
subestacions o nodes de les xarxes, per tal de permetre
l’avaluació de la viabilitat dels emplaçaments per a
instal·lacions de generació renovable.
4. Les actuacions regulades en els punts anteriors s’han de dur
a terme tenint en compte la definició de les zones de
desenvolupament prioritari definides en l’article 46 i han

Article 46
Zones de desenvolupament prioritari
1. Són zones de desenvolupament prioritari les unitats
territorials que necessàriament han de delimitar els plans
territorials insulars, en qualsevol tipus de sòl, on les
instal·lacions d’energia renovable tenen la consideració d’ús
admès a l’efecte de la legislació territorial i urbanística. La
condició d’ús admès és d’aplicació directa i el planejament
urbanístic l’ha de respectar.
2. Els plans territorials insulars han de definir la ubicació de
les zones de desenvolupament prioritari així com la tipologia,
les dimensions i altres característiques de les instal·lacions
aptes per a cada zona, tot considerant els aspectes següents:
a) La suficiència de la font d’energia.
b) L’aptitud ambiental i territorial per acollir les
instal·lacions.
c) La baixa productivitat o interès agrari de la zona.
d) La disponibilitat o proximitat de capacitat de xarxa per
evacuar l’energia generada, o les infraestructures de xarxa que
esdevindrien necessàries.
e) L’orografia, l’extensió, l’accessibilitat
característiques de la zona i el seu entorn.

i

altres

f) La preservació de paisatges protegits o especialment
representatius i el respecte a les normes d’aplicació directa
previstes en l’article 68 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears.
g) Les necessitats energètiques dels municipis afectats.
3. Els plans territorials insulars han de garantir que la
superfície total prevista per a aquestes zones sigui adequada i
suficient per a la generació d’energia equivalent al consum
energètic anual de l’illa, d’acord amb els objectius de consum
establerts en l’article 14 d’aquesta Llei.
4. Per determinar aquestes zones, en els procediments
d’elaboració dels plans territorials insulars la conselleria
competent en matèria de canvi climàtic ha d’emetre prèviament
un informe amb caràcter vinculant.
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Article 47
Simplificació de la tramitació d’instal·lacions de generació
renovable i d’autoconsum
Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves
competències, com també les empreses distribuïdores i
transportistes d’electricitat, han d’establir protocols adequats
per simplificar i agilitar l’execució dels projectes d’energia
renovable i d’autoconsum i la seva connexió a les xarxes
energètiques.
Article 48
Tramitació d’instal·lacions de generació renovable
1. Les instal·lacions de generació renovable han de disposar de
l’autorització administrativa de la direcció general competent
en matèria d’energia amb les excepcions previstes
expressament per la legislació sectorial.

com el 20 % de la societat vehicular. Si un mateix projecte
estigués vehiculat en diverses societats, l’obertura a la inversió
local mai no pot ser inferior al 20 % del total del valor nominal
del conjunt de les accions o participacions de les societats
vehiculars que componen el projecte.
Secció 3a
Aplicacions específiques de les energies renovables
Article 50
Generació en punts de consum aïllats
1. Les noves edificacions o les que tenguin un canvi d’ús en sòl
rústic han de cobrir la totalitat del seu consum elèctric
mitjançant generació renovable d’autoconsum sempre que no
existeixi prèviament connexió disponible a la xarxa elèctrica,
sens perjudici que s’hi puguin instal·lar sistemes de suport o
d’emergència que facin servir combustibles fòssils.

2. No són necessàries l’autorització administrativa prèvia ni
l’autorització administrativa de construcció per a les
instal·lacions de generació elèctrica mitjançant energies
renovables de menys de 100 kW de potència instal·lada, ni per
a les instal·lacions de producció de petita potència que, per les
seves característiques, determini el Pla Director Sectorial
Energètic.

2. El que es disposa en l’apartat anterior no és d’aplicació a les
edificacions, construccions i instal·lacions legals vinculades a
les activitats agràries.

3. No estan subjectes a la declaració d’interès general en sòl
rústic les instal·lacions de generació d’energia renovable
següents:

Article 51
Autoconsum

a) Les que s’hagin d’ubicar a zones de desenvolupament
prioritari regulades en aquesta Llei.
b) Les que determini el Pla Director Sectorial Energètic.
c) Les que estiguin incloses i delimitades específicament
amb el grau de detall suficient en un instrument de planejament
urbanístic o territorial.
d) Les destinades a l’autoconsum a les edificacions o
instal·lacions legals en sòl rústic.
4. A efectes de la seva tramitació i autorització, les
instal·lacions d’evacuació es consideren part integrant de les
corresponents instal·lacions d’energies renovables.
Article 49
Participació local en instal·lacions de generació renovable
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’incentivar la participació local en instal·lacions d’energia
renovable.
2. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren projectes de
generació renovable amb participació local aquells en els quals
s’acrediti que s’ha ofert la possibilitat de participar, en almenys
el 20 % de la propietat del projecte, a les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, radicades en el municipi en el
qual es pretén situar la instal·lació o en els municipis limítrofs
a aquest.
3. En el cas que el projecte es vehiculi a través d’una societat
mercantil, el 20 % de la propietat del projecte s’ha d’entendre

3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
promoure la substitució de grups electrògens per sistemes de
generació renovable.

1. Les administracions públiques han de fomentar l’autoconsum
d’energies renovables.
2. Es crea el Registre administratiu d’autoconsum,
l’organització i el funcionament del qual s’ha d’establir
reglamentàriament.
3. Les instal·lacions de generació per a autoconsum energètic
poden ser per a l’ús d’un sol consumidor o compartides entre
diversos consumidors, d’acord amb la normativa bàsica estatal
d’aplicació.
4. Reglamentàriament s’han de determinar les condicions
tècniques que han de complir les instal·lacions d’autoconsum
elèctric, així com la unificació de subministraments.
5. Amb l’objectiu de maximitzar l’eficiència de les
instal·lacions d’autoconsum, l’Administració de la Comunitat
Autònoma ha de col·laborar amb les empreses
comercialitzadores d’electricitat i amb els operadors del
sistema i del mercat per fomentar i desenvolupar bones
pràctiques que permetin simplificar la venda d’excedents de
generació, com també per incorporar el concepte de balanç net
en la facturació.
Article 52
Aprofitament dels grans aparcaments en superfície i de
cobertes
1. Els espais destinats a les places d’estacionament de tots els
nous aparcaments de titularitat privada en sòl urbà ubicats en
superfície que ocupin una àrea total superior a 1.000 metres
quadrats s’han de cobrir amb plaques de generació solar
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fotovoltaica destinades a l’autoconsum de les instal·lacions
associades a l’aparcament.

renovable i a la infraestructura de transport i distribució
d’electricitat.

2. En les instal·lacions existents de titularitat privada amb
aparcament en superfície en sòl urbà que ocupi una àrea total
de 1.500 metres quadrats o més i que tenguin una potència
contractada de 50 kW o més, s’hi ha d’incorporar generació
solar fotovoltaica per a autoconsum, ja sigui a l’espai
d’aparcament o a la coberta de les instal·lacions.

2. A aquest efecte, pot establir obligacions mínimes de gestió
per als sistemes d’acumulació d’energia elèctrica, per als grans
consumidors, per als agregadors de demanda o per als consums
que per les seves característiques siguin susceptibles de ser
gestionats de forma agregada.

3. S’han de cobrir amb plaques solars de generació fotovoltaica
els espais destinats a les places d’estacionament de tots els
aparcaments de titularitat pública en sòl urbà ubicats en
superfície que ocupin una àrea total superior a 1.000 metres
quadrats.
4. Els consells insulars poden establir obligacions
d’incorporació de generació renovable en aparcaments ubicats
en sòl rústic.
5. Sens perjudici del que s’estableix en la normativa bàsica
estatal, s’ha d’incorporar generació solar fotovoltaica per a
autoconsum en les cobertes d’edificacions en sòl urbà amb una
superfície construïda superior a 5.000 metres quadrats, o
aquelles amb una superfície en planta superior a 1.000 metres
quadrats.
Aquesta disposició és d’aplicació en edificis de nova
construcció i en els existents que siguin objecte d’una reforma
integral o d’un canvi d’ús. En queden exceptuats els edificis
amb una coberta de fibrociment.
6. De forma excepcional, es pot sol·licitar a la conselleria
competent en matèria de canvi climàtic l’exempció de les
obligacions establertes en aquest article per motius
d’inviabilitat tècnica o de protecció del paisatge o del patrimoni
cultural, amb l’informe previ favorable de l’ajuntament
corresponent.
7. Els planejaments urbanístics municipals han d’adaptar-se a
les previsions d’aquest article i poden establir excepcions per
raons tècniques, de protecció del paisatge o del patrimoni
cultural.
Article 53
Paràmetres urbanístics
Les instal·lacions de producció d’energia renovable
ubicades en aparcaments en sòl urbà o sobre coberta, així com
els suports i els elements auxiliars necessaris, no computen
urbanísticament en ocupació, en edificabilitat, en distància a
llindars ni en altura.
Capítol IV
Gestió de la demanda
Article 54
Gestió de la demanda
1. D’acord amb la normativa bàsica i en coordinació amb
l’operador del sistema elèctric, el Govern de les Illes Balears ha
de regular sistemes de gestió de la demanda elèctrica amb
l’objectiu d’adequar-la a la disponibilitat de generació

3. La regulació de la demanda ha d’incloure, com a mínim,
programes de modulació de la càrrega de la demanda i el fre
del creixement de les puntes de demanda d’energia activa i
reactiva.
4. D’acord amb l’objectiu de democratització de l’energia, les
administracions públiques de les Illes Balears han de promoure
la implantació d’agregadors de demanda i la participació activa
de la ciutadania i dels sectors econòmics en la gestió de la
demanda.
Capítol V
Combustibles
Article 55
Reducció de la generació elèctrica d’origen fòssil
1. El Pla Director Sectorial Energètic ha de fixar les condicions
òptimes per al funcionament de les centrals tèrmiques de les
Illes Balears, així com els criteris, el procediment i els terminis
per a la seva transició, el tancament o la substitució per
combustibles menys contaminants, en consonància amb els
objectius de reducció d’emissions establerts en el marc de la
normativa bàsica estatal i del Pla de Transició Energètica i
Canvi Climàtic.
2. Aquestes condicions han de ser determinants en els
procediments de revisió de les autoritzacions ambientals
integrades i han de tenir per objecte, entre altres aspectes,
mesures de transició energètica, inclosa, si escau, la substitució
del combustible emprat.
3. Quan les condicions imposades no es puguin complir, el
Govern pot revocar les autoritzacions concedides i ordenar el
tancament total o parcial de les instal·lacions de generació
tèrmica, tot respectant la legislació sobre prevenció i control de
la contaminació i amb l’informe previ de l’operador del sistema
sobre la seguretat del subministrament.
4. Les noves centrals i les ampliacions d’instal·lacions
d’energia no renovable, la renovació o pròrroga
d’autoritzacions ja concedides, com també qualsevol altra
mesura que permeti la continuïtat del funcionament
d’instal·lacions contaminants, només poden ser autoritzades en
els casos següents:
a) Quan es compleixin les condicions òptimes que s’hagin
establert d’acord amb l’apartat 1 d’aquest article
b) Quan la demanda d’energia no es pugui satisfer
plenament amb energia d’origen renovable, amb sistemes
d’emmagatzematge o de gestió de la demanda que siguin
viables en el moment de concedir-se l’autorització o amb
centrals tèrmiques ja existents que siguin menys contaminants.
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5. D’acord amb el principi de transició justa, el Govern de les
Illes Balears pot adoptar les mesures de col·laboració i
cooperació amb les administracions públiques competents i les
empreses afectades que siguin necessàries per dur a terme amb
eficàcia les actuacions previstes en aquest article.
Article 56
Biocombustibles
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar la generació i el consum de biocombustibles a partir
del tractament d’aigües residuals i la reutilització d’olis d’ús
domèstic i industrial, dels residus i de les restes d’origen
orgànic.
2. Així mateix, s’ha de fomentar la gestió i el consum de la
biomassa forestal sostenible com a font d’energia renovable, tot
respectant la capacitat de càrrega dels boscs i d’acord amb els
principis establerts en aquesta Llei.
3. En el cas del biometà, les administracions públiques n’han
de fomentar la injecció a les xarxes de distribució de gas
natural, amb els tractaments i condicions de qualitat exigibles
per la normativa vigent.
Article 57
Limitació de combustibles menys respectuosos amb el medi
ambient
1. Les noves instal·lacions tèrmiques han d’utilitzar
preferentment l’energia d’origen renovable. En els projectes o
memòries tècniques de les que hagin d’utilitzar combustibles
fòssils s’ha de justificar degudament aquesta circumstància.
2. S’ha de prioritzar l’ús del gas natural davant altres fonts
d’origen fòssil.

TÍTOL V
POLÍTIQUES DE MOBILITAT I TRANSPORT
Capítol I
Disposicions generals
Article 58
Promoció de la mobilitat sostenible
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
promoure la mobilitat sostenible i, de manera especial, han de
fomentar:
a) Els plans i projectes orientats a reduir el pes de la
mobilitat privada i motoritzada en el repartiment modal dels
desplaçaments.
b) Els sistemes de gestió de la mobilitat basats en criteris
d’eficiència energètica, reducció d’emissions i racionalització
de l’ús del vehicle privat.
c) La mobilitat no motoritzada, especialment als centres
urbans.
d) El transport públic col·lectiu, especialment amb els
mitjans de transport que produeixin menys emissions.

e) La mobilitat elèctrica i la substitució o reconversió de
vehicles per altres amb menys emissions associades.
2. Els plans de mobilitat i transport que aprovin les
administracions públiques de les Illes Balears han d’incloure
indicadors de contaminació atmosfèrica i emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle, així com objectius de reducció
d’aquests i mesures específiques per complir els objectius
esmentats.
Article 59
Mobilitat sostenible als centres de treball
1. Els grans centres generadors de mobilitat han d’introduir
plans de mobilitat sostenible per al seu personal, la seva
clientela i les persones usuàries. Als efectes d’aquesta Llei
s’entenen com a grans centres generadors de mobilitat els que
es defineixin en la normativa sectorial.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’implantar als seus centres de treball punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics i d’estacionament de bicicletes,
preferiblement d’ús públic.
Capítol II
Mobilitat lliure d’emissions
Article 60
Lloguer i adquisició de vehicles lliures d’emissions
1. Les administracions públiques i les empreses estan
obligades, a l’hora de renovar les flotes respectives, a substituir
progressivament els seus vehicles de combustió interna per
vehicles lliures d’emissions.
2. Les empreses de lloguer de vehicles, com també de les
grans i mitjanes empreses que substitueixin anualment més del
30 % dels seus vehicles, a l’hora de renovar les seves flotes,
han de complir els percentatges mínims d’adquisició de
vehicles lliures d’emissions establerts en l’annex d’aquesta
Llei. Aquest annex pot ser modificat pel Govern mitjançant un
decret, amb l’informe previ del Comitè d’Experts per a la
Transició Energètica i el Canvi Climàtic.
3. La regla anterior és aplicable a empreses amb activitat
econòmica i amb flota de vehicles a les Illes Balears, i només
respecte de cotxes i motocicletes.
4. Les empreses a què fa referència l’apartat 2 han de
comunicar a l’Administració la informació necessària per a la
verificació del compliment de l’obligació de renovació
progressiva de les seves flotes. Així mateix, estan obligades a
identificar totes les unitats de què disposin i a indicar si
aquestes estan lliures d’emissions.
Article 61
Infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
planificar i implantar una xarxa de punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics adequada i suficient per al compliment dels
objectius fixats en aquesta Llei.
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2. A aquest efecte també han de fomentar la implantació de
punts de recàrrega elèctrica en el sector privat.

vehicles de motor que circulin per les xarxes viàries de les Illes
Balears siguin lliures d’emissions.

3. El desplegament de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics ha de tenir en compte la capacitat de la xarxa de
distribució, la qual s’ha de reforçar progressivament per
permetre el compliment de l’apartat 1 d’aquest article.

2. Per a la consecució de l’objectiu establert en l’apartat
anterior, el Govern de les Illes Balears, mitjançant un decret,
pot limitar en el territori de la Comunitat Autònoma l’entrada
i la circulació de vehicles susceptibles de produir emissions que
superin els valors límit de qualitat de l’aire fixats en el marc de
la legislació estatal sobre qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera. Es poden establir excepcions amb relació als
vehicles de servei públic.

4. Es crea el sistema públic de gestió de recàrregues per a
vehicle elèctric a les Illes Balears (MELIB), el qual s’ha de
regular reglamentàriament.
Article 62
Reserva d’aparcament
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
reservar places per a ús exclusiu de vehicles lliures d’emissions
en les vies públiques i en els aparcaments públics de la seva
titularitat, qualsevol que en sigui la forma de gestió.
2. Les administracions titulars del servei públic d’aparcament
han d’instar, si escau, mesures oportunes perquè l’empresa
concessionària s’adapti a l’obligació establerta en l’apartat
anterior.
3. Els aparcaments privats d’ús públic vinculats a una activitat
econòmica, quan aquests disposin de més de 40 places, han de
reservar per a ús exclusiu de vehicles lliures d’emissions un
percentatge de places no inferior al 2 %, el qual s’ha
d’incrementar progressivament en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.
Article 63
Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en aparcaments
1. Tots els aparcaments d’edificis no residencials amb més de
40 places d’estacionament han de disposar almenys d’un punt
de recàrrega de vehicle elèctric per cada 40 places.
2. Els titulars o gestors d’aparcaments col·lectius d’ús
residencial, per a les instal·lacions en què sigui tècnicament i
econòmicament viable, han de posar a disposició dels usuaris
un punt de recàrrega de vehicle elèctric. Això no obstant,
d’acord amb l’article 3 de la Llei 19/2009, de 23 de novembre,
de mesures de foment i agilització processal del lloguer i de
l’eficiència energètica dels edificis, les persones propietàries de
les places d’aparcament poden instal·lar punts de recàrrega de
vehicle elèctric per a ús privat, si n’assumeixen el cost i ho
comuniquen prèviament a la comunitat de propietaris, la qual
no s’hi pot oposar.
3. Poden establir-se mesures de foment per a la instal·lació de
punts de recàrrega de vehicle elèctric en l’àmbit residencial,
així com per a l’adequació de les instal·lacions elèctriques
d’aparcaments previs a l’entrada en vigor del Reial decret
1053/2014.
Article 64
Vehicles de combustió interna
1. En el marc de la planificació estatal dirigida al compliment
de tractats i acords internacionals subscrits en la matèria, les
administracions públiques de les Illes Balears han d’adoptar les
mesures necessàries perquè per a l’any 2050 la totalitat dels

3. Els municipis en els quals hi hagi àrees en què se superin els
valors límit de qualitat de l’aire fixats han d’establir
restriccions de circulació a vehicles en funció de les seves
emissions.
TÍTOL VI
POLÍTIQUES DE SENSIBILITZACIÓ I
EXEMPLIFICACIÓ
Capítol I
Mesures de contractació pública
Article 65
Disposicions generals
1. En el marc de la legislació de contractes del sector públic,
les administracions públiques de les Illes Balears, inclosos els
seus ens instrumentals, han de promoure la sostenibilitat
energètica i mediambiental d’acord amb els objectius d’aquesta
Llei.
2. A aquest efecte han d’incorporar, sempre que l’objecte del
contracte ho permeti, criteris de sostenibilitat i d’eficiència
energètica en la contractació. En cas contrari, els plecs han de
justificar motivadament la no inclusió d’aquests criteris.
3. Les administracions públiques han d’introduir com a criteris
de valoració la inscripció dels licitadors en els registres públics
de petjada de carboni i la reducció o compensació de les seves
emissions.
4. Els òrgans de contractació administrativa podran disposar de
l’assessorament de l’Institut Balear de l’Energia per al
compliment de les disposicions d’aquest capítol.
5. Les administracions públiques han de fomentar modalitats de
contractació que permetin sufragar els costs d’inversió
mitjançant l’estalvi generat amb proveïdors de serveis
energètics.
Article 66
Garantia de l’origen renovable del consum elèctric
Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir que els contractes de subministrament elèctric que
aquestes licitin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
siguin d’energia certificada d’origen 100 % renovable.
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Article 67
Obres públiques
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’incloure en els plecs de les licitacions destinades a contractes
o concessions d’obra pública les prescripcions següents:
a) D’acord amb els requeriments de la normativa estatal,
les noves edificacions i instal·lacions han de ser de consum
energètic quasi nul.
b) Les edificacions i instal·lacions esmentades han
d’incloure fonts d’energia renovable ubicades en aquestes o en
terrenys limítrofs o adjacents, tret que se’n justifiqui la
inviabilitat tècnica.
c) Aquestes edificacions i instal·lacions han d’incorporar
l’ús de materials de construcció de baix impacte ambiental,
preferentment d’origen local.
d) La inclusió en els projectes de construcció o reforma
d’edificacions d’una certificació de construcció sostenible que
garanteixi, per a la seva construcció, ús i desmantellament, la
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,
l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua i la reducció dels
residus.
2. Les prescripcions anteriors també s’han d’aplicar als
projectes redactats o executats per personal al servei de les
administracions públiques o pels mitjans propis d’aquestes.
3. Correspon a l’Institut Balear de l’Energia, amb la
col·laboració dels sectors afectats, l’elaboració de guies
tècniques que permetin el compliment adequat d’aquest article.
Article 68
Lloguer o adquisició d’immobles
Les administracions públiques de les Illes Balears, per
valorar l’oferta econòmica més avantatjosa en relació amb el
lloguer o l’adquisició d’immobles, han d’incloure
necessàriament la quantificació econòmica del consum
energètic previst.
Article 69
Vehicles de les administracions públiques
1. Les administracions públiques de les Illes Balears només
poden licitar l’adquisició o el lloguer de turismes, motocicletes,
furgons i furgonetes lliures d’emissions. Es poden establir
excepcions per raons tècniques, que s’han de justificar
degudament en l’expedient de contractació.
2. En el cas de vehicles que hagin de funcionar amb
combustibles fòssils, s’ha de prioritzar l’adquisició o el lloguer
d’aquells amb menys emissions.
Article 70
Organització d’esdeveniments i actes públics
La licitació de contractes per a l’organització
d’esdeveniments i actes públics de caràcter social, cultural,
esportiu o de naturalesa similar que duguin a terme les
administracions públiques de les Illes Balears ha d’incorporar

als plecs corresponents criteris de sostenibilitat i reducció
d’emissions associades a aquests. Reglamentàriament s’han de
definir els criteris mínims que s’hi han d’aplicar.
Capítol II
Sensibilització i difusió
Article 71
Reconeixement d’iniciatives
1. Reglamentàriament s’ha d’establir un sistema de
reconeixement basat en segells, distintius o premis autonòmics
per recompensar el compromís de la ciutadania, de les
empreses i de les entitats públiques i privades amb la transició
energètica, l’ús d’energies renovables, la mitigació del canvi
climàtic o la igualtat en l’àmbit de l’energia.
2. Així mateix, poden establir-se distintius i qualificacions per
reconèixer els municipis que hagin aconseguit més reduccions
d’emissions o penetració de generació d’energies renovables.
Article 72
Campanyes d’informació sobre el canvi climàtic
1. Les administracions públiques, amb la col·laboració de
l’Institut Balear de l’Energia, han de promoure campanyes de
sensibilització ciutadana sobre el canvi climàtic i les mesures
de mitigació i adaptació que es poden aplicar des dels àmbits
públic i privat.
2. Les campanyes de sensibilització han de fomentar bones
pràctiques en matèria de lluita contra el canvi climàtic.
Article 73
Educació per al canvi climàtic
1. L’Administració educativa ha de promoure la
conscienciació sobre el canvi climàtic en tots els nivells
educatius obligatoris i no obligatoris, inclòs l’àmbit
universitari; així mateix, ha d’incorporar en els currículums
educatius i en la formació del professorat els continguts
corresponents.
2. L’Administració educativa ha d’impulsar la implantació de
titulacions de formació professional en les matèries
específiques objecte d’aquesta Llei.
Article 74
Formació i ocupació
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma ha de promoure
la formació ocupacional dirigida a la capacitació professional
en matèria de canvi climàtic i transició energètica. Així mateix,
ha de col·laborar amb els col·legis i associacions professionals
per millorar la formació dels professionals en aquesta matèria.
2. D’acord amb els principis de la transició justa,
l’Administració de la Comunitat Autònoma ha de desenvolupar
polítiques actives d’ocupació per afavorir la reconversió dels
llocs de treball associats a sistemes energètics intensius en
emissions en altres de vinculats a la transició energètica.
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Impuls i promoció de programes
desenvolupament i innovació

de

recerca,

Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en el
camp de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, amb
atenció especial al fet insular.
Article 76
Informació sobre consum energètic de productes i serveis
1. El Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb les
administracions públiques i el sector privat, i en el marc de la
regulació bàsica estatal i de l’ordenament europeu, pot
fomentar:
a) Els sistemes d’etiquetatge d’emissions associades a la
producció i al transport de productes i la prestació de serveis.
b) La inclusió en l’etiquetatge de productes i serveis de la
informació relativa a les emissions o a l’impacte ambiental.
2. En el marc de la legislació bàsica estatal, el Govern de les
Illes Balears pot limitar la publicitat dels productes o serveis
que, pel seu elevat consum energètic o emissions associades,
resultin especialment perniciosos per al medi ambient.
TÍTOL VII
DISCIPLINA EN MATÈRIA DE CANVI CLIMÀTIC I
ENERGIA
Article 77
Competències
1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit
de les seves competències, han de vetlar pel compliment
d’aquesta Llei en relació amb les activitats, els immobles, els
vehicles i les instal·lacions en què aquesta s’aplica.
2. Correspon al Govern de les Illes Balears i als òrgans de la
conselleria competent en matèria de canvi climàtic l’exercici de
la funció inspectora i de la potestat sancionadora en els termes
d’aquesta Llei.
Capítol I
Funció inspectora
Article 78
Principis de l’actuació inspectora
1. Correspon als serveis d’inspecció de la Conselleria
competent en matèria de canvi climàtic:
a) Orientar l’actuació de les administracions públiques, de
les empreses i de la ciutadania en general en l’assoliment dels
objectius de les polítiques climàtiques.
b) Prestar assessorament per al compliment dels deures
jurídics establerts en aquesta Llei i en la normativa que la
desplegui.
c) Controlar i verificar el compliment de la legislació
vigent en matèria de canvi climàtic.
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d) Formalitzar les actuacions que permetin l’adopció de
mesures cautelars i la iniciació de procediments sancionadors.
2. Correspon als organismes de control autoritzats l’exercici
de les atribucions enunciades en les lletres b i c de l’apartat
anterior quan les hi encomani la direcció general competent en
matèria de canvi climàtic, en els termes de la legislació vigent.
3. Quan, d’una actuació inspectora, en resulti la possible
existència d’infraccions que afectin les competències
sancionadores d’altres òrgans o administracions públiques, la
direcció general competent en matèria de canvi climàtic ha de
posar en coneixement d’aquells les actes expedides i, si escau,
els informes complementaris de què disposi.
Article 79
Serveis públics d’inspecció
1. Integra els serveis d’inspecció de la conselleria competent
en matèria de canvi climàtic el personal funcionari capacitat
degudament que hi resulti assignat d’acord amb la normativa de
funció pública. A aquest personal, identificat adequadament, se
li reconeix la condició d’autoritat pública.
2. El personal a què fa referència l’apartat anterior pot exercir,
entre d’altres, les facultats següents:
a) Accedir als immobles, als establiments i a les
instal·lacions consumidores o generadores d’energia.
b) Requerir motivadament la compareixença, en les
dependències administratives, de la persona titular o de les
persones responsables de l’establiment o la instal·lació, o del
seu representant, així com del personal tècnic que hagi
participat en la instal·lació, el manteniment o el control
d’equips i aparells.
c) Requerir l’aportació de documentació i informació que
s’estimi necessària per al compliment de les funcions
inspectores.
d) Practicar qualsevol diligència d’investigació, control del
funcionament o prova necessària per verificar el compliment de
la normativa aplicable.
3. El personal a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’identificar
degudament i mantenir el secret professional, i ha de respectar
la confidencialitat de l’actuació inspectora.
Article 80
Deure de col·laboració
Tots estan obligats a col·laborar amb els serveis públics
d’inspecció. Això implica per a les persones i entitats
inspeccionades els deures següents:
a) Facilitar l’accés adequat i segur del personal inspector
a les instal·lacions, dependències i vehicles objecte de control.
b) Proporcionar la informació i la documentació necessària
per a la verificació del compliment de la legislació en matèria
de canvi climàtic.
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c) Comparèixer en les dependències dels serveis
d’inspecció en els casos prevists en l’article 79.2 b.

Article 83
Inspeccions d’eficiència energètica

Article 81
Actes d’inspecció i informes complementaris

1. A fi de comprovar el compliment de les exigències
d’eficiència energètica, la conselleria competent en matèria de
canvi climàtic ha de planificar la realització d’inspeccions
inicials i periòdiques de les instal·lacions consumidores o
generadores d’energia en els termes establerts en la
reglamentació estatal específica.

1. Les actuacions d’inspecció s’han de documentar a les actes
corresponents, que han de reflectir, com a mínim, el lloc, la
data, l’hora de la visita d’inspecció, els fets constatats, les
persones que s’hi troben presents i les manifestacions que els
compareixents hi vulguin fer constar. Així mateix, els
funcionaris que hi actuen poden emetre informes
complementaris amb el resultat de les comprovacions i de les
proves practicades en relació amb els recintes, les instal·lacions
i els vehicles inspeccionats.
2. Les actes d’inspecció i els informes complementaris tenen
valor probatori d’acord amb la legislació de règim jurídic de les
administracions públiques.
3. Amb caràcter previ a la formalització d’actes d’inspecció
que puguin donar lloc a la iniciació d’un procediment
sancionador, quan es tracti de conductes continuades en el
temps, i sempre que no hi concorrin circumstàncies que
exigeixin amb caràcter urgent l’adopció de mesures
provisionals o la iniciació immediata d’un procediment
sancionador, els serveis d’inspecció poden requerir formalment
la persona interessada que esmeni les deficiències, ajusti la seva
conducta al compliment de la normativa aplicable o cessi en
l’activitat il·lícita.
Article 82
Inspecció per organismes de control
1. D’acord amb la legislació vigent, els organismes de control
autoritzats per l’Administració han de dur a terme funcions
d’inspecció quan ho sol·liciti la conselleria competent en
matèria de canvi climàtic o les persones o entitats interessades.
2. Les persones o entitats titulars o responsables d’activitats i
instal·lacions consumidores o generadores d’energia estan
obligades a permetre al personal dels organismes de control
l’accés a les seves instal·lacions i a facilitar-los la informació
i la documentació necessàries per complir la seva tasca.
3. En el termini màxim d’un mes, els organismes de control
han de trametre a la conselleria competent en matèria de canvi
climàtic el resultat de les seves actuacions reflectit en els
informes corresponents.
4. Quan els informes esmentats posin de manifest deficiències
o incompliments de la normativa vigent, la conselleria
competent en matèria de canvi climàtic ha d’ordenar la pràctica
d’inspeccions per part dels seus serveis i, si escau, l’esmena o
reparació de les deficiències o incompliments detectats.
5. Reglamentàriament s’han de regular l’autorització, el règim
de funcionament i el registre dels organismes de control
autoritzats en matèria d’eficiència energètica i canvi climàtic.

2. Les inspeccions han de deixar constància del grau de
compliment de la normativa vigent en relació amb la
classificació i la qualificació de la instal·lació.
Capítol II
Règim sancionador
Article 84
Exercici de la potestat sancionadora
1. Aquest capítol només és d’aplicació quan les conductes
infractores no poden ser sancionades d’acord amb la legislació
sectorial que, en cada cas, resulti aplicable per raó de la
matèria.
2. Correspon als òrgans de la conselleria competent en matèria
de canvi climàtic l’exercici de la potestat sancionadora relativa
a les accions o omissions que, d’acord amb aquesta Llei,
constitueixin infracció dels deures jurídics que s’hi estableixen.
Article 85
Subjectes responsables
1. Són responsables de la comissió de les infraccions previstes
en aquesta Llei les persones físiques o jurídiques que les
realitzin per acció o omissió.
2. En el supòsit que el subjecte presumptament responsable
d’una infracció sigui un ens públic, l’òrgan inspector o
instructor del procediment, segons escaigui, l’ha de requerir
que, en un termini suficient i no inferior a un mes, adopti les
mesures correctores adequades per al compliment de la
normativa infringida.
3. Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat anterior
sense que l’ens públic hagi corregit la situació d’irregularitat,
o hagi justificat adequadament la impossibilitat de compliment
dels deures imposats per aquesta Llei, es pot iniciar o continuar
el procediment sancionador.
Article 86
Infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de
canvi climàtic les accions o omissions qualificades com a tals
en aquesta Llei.
2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 87
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
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a) L’incompliment del deure de reduccions d’emissions
difuses de gasos amb efecte d’hivernacle imposat d’acord amb
l’article 26 d’aquesta Llei, quan aquestes emissions superin en
un 100 % l’indicador permès i l’empresa hagi estat advertida
prèviament pels serveis públics d’inspecció.
b) La reincidència en la comissió d’infraccions greus quan
s’hagi estat sancionat en els dos anys anteriors a la comissió
d’aquesta.
Article 88
Infraccions greus
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obligats a elaborar o presentar els subjectes privats en els
termes d’aquesta Llei quan, de forma deliberada, el contingut
no reflecteixi la realitat o contengui dades falses.
l) Les inspeccions, les proves o els assaigs efectuats pels
organismes de control autoritzats, que reflecteixin de manera
deliberadament incompleta, o amb resultats falsos o inexactes,
els fets constatats en compliment de les seves funcions en
matèria de canvi climàtic.
m) La reincidència en la comissió d’una infracció lleu per
la qual s’hagi estat sancionat en el termini dels dos anys
anteriors a la comissió d’aquesta.

1. Són infraccions greus:
a) L’incompliment del deure de reduccions d’emissions
difuses de gasos amb efecte d’hivernacle imposat d’acord amb
l’article 26 d’aquesta Llei quan aquestes emissions superin en
un 50 % l’indicador permès.
b) L’accés i la circulació de vehicles contaminants a les
Illes Balears en contravenció d’aquesta Llei o de la normativa
que la desplegui, quan es dugui a terme en massa per empreses
dedicades a la venda o al lloguer de vehicles.
c) L’incompliment del deure de renovació de la flota de
vehicles exigible d’acord amb l’article 60 i l’annex d’aquesta
Llei.

2. Les conductes previstes en les lletres a, c i e de l’apartat
anterior no s’han d’entendre produïdes fins que no s’hagi
produït un advertiment previ per part dels serveis públics
d’inspecció.
Article 89
Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) L’incompliment del deure de reduccions d’emissions
difuses de gasos amb efecte d’hivernacle imposat d’acord amb
l’article 25 d’aquesta Llei, quan aquestes emissions no superin
en més d’un 50 % l’indicador permès i l’empresa hagi estat
prèviament advertida pels serveis públics d’inspecció.

d) La manca d’implantació o l’obstaculització per part dels
operadors del sistema elèctric de les mesures de coordinació
adoptades en el marc de l’article 43.2, així com de les mesures
d’adequació de les xarxes elèctriques previstes en l’article 44
d’aquesta Llei.

b) La circulació de vehicles contaminants a les Illes
Balears en contravenció del que disposa aquesta Llei o de la
normativa que la desplegui, quan es dugui a terme per subjectes
diferents dels esmentats en la lletra b de l’article 88.

e) L’incompliment del deure d’incorporació
d’instal·lacions d’energia renovable establert en l’article 50
d’aquesta Llei.

c) L’ús ineficient d’instal·lacions o aparells d’energia quan
s’hagin desatès els requeriments dels serveis públics
d’inspecció i no constitueixi infracció greu.

f) L’impediment o l’obstaculització de les actuacions dels
serveis públics d’inspecció o als organismes de control
autoritzats.

d) La manca d’establiment dels protocols per simplificar i
agilitzar l’execució i connexió a les xarxes prevists en l’article
47 d’aquesta Llei, així com l’incompliment de les condicions
dels esmentats protocols.

g) La incorporació de generació no renovable o
l’incompliment dels requisits d’autosuficiència en punts de
consum elèctric aïllats en sòl rústic, en els termes de l’article 50
d’aquesta Llei.

e) L’incompliment de les obligacions establertes en
aquesta Llei i les normes reglamentàries que la despleguin amb
relació als certificats d’eficiència energètica.

h) L’incompliment de les obligacions de gestió de la
demanda d’acord amb el que estableix l’article 54.2 d’aquesta
Llei.

f) La manca dels plans de gestió energètica o de la seva
comunicació a l’Administració, d’acord amb l’article 34
d’aquesta Llei.

i) L’incompliment dels deures que estableixin aquesta Llei
i les normes reglamentàries que la despleguin, en matèria
d’energies renovables i d’eficiència energètica, amb relació a
la construcció i rehabilitació d’edificacions.

g) L’incompliment del deure d’exhibició en lloc destacat
i visible del distintiu del Pla de Gestió Energètica, d’acord amb
l’article 34 d’aquesta Llei.

j) L’incompliment dels deures que estableixin aquesta Llei
i les normes reglamentàries que la despleguin, en matèria
d’energies renovables i d’eficiència energètica, amb relació al
funcionament d’instal·lacions o l’ús d’aparells.
k) L’expedició de certificats, informes, actes, memòries o
projectes tècnics, o qualsevol altra documentació que estan

h) La manca de col·laboració amb l’Institut Balear de
l’Energia en l’aportació de dades fonamentals per a l’exercici
de la seva funció estadística, quan el presumpte responsable
hagi estat advertit prèviament pels serveis públics d’inspecció.
i) La manca de col·laboració amb els serveis públics
d’inspecció o els organismes de control autoritzats.
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j) La manca d’inscripció en el Registre balear de petjada
de carboni de les empreses i de les dades requerides, quan
aquestes siguin preceptives en els termes de l’article 28
d’aquesta Llei.
k) La posada en marxa de noves instal·lacions tèrmiques
de més de 5 kW d’origen fòssil, sense haver justificat la
inviabilitat tècnica o econòmica de l’ús de renovables en els
termes de l’article 57.
l) L’incompliment de les obligacions de comunicació
d’informació amb relació a les flotes de vehicles o
d’identificació dels vehicles que s’estableixen en l’article 60.4
d’aquesta Llei.
Article 90
Sancions
1. Per la comissió de les infraccions previstes en aquesta Llei
s’ha d’imposar alguna de les sancions següents:
a) Infraccions molt greus: multa de 30.001 a 200.000
euros.
b) Infraccions greus: multa de 3.001 a 30.000 euros.
c) Infraccions lleus: amonestació pública o multa de 300
a 3.000 euros.
2. Així mateix, ateses les característiques dels fets o la seva
repercussió en l’execució de les actuacions de lluita contra el
canvi climàtic, es poden imposar, a més de multa, alguna de les
sancions següents:
a) La publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
de la identitat del subjecte infractor i de la sanció imposada.
b) El tancament de l’activitat o la instal·lació productora
d’energia o d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per
un període no superior a tres anys en cas d’infraccions molt
greus, i no superior a un any en la resta de casos.
c) La immobilització de vehicles o de maquinària per un
període no superior a un any.
d) La suspensió del dret a obtenir subvencions o ajuts
públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma per un
període d’un a tres anys.
3. Per a la gradació de la quantia de les sancions s’han de tenir
en compte, amb caràcter general, les circumstàncies
modificatives de la responsabilitat establertes en la Llei
40/2015, d’1 d’octubre.
Això no obstant, quan ho exigeixi la situació personal i
econòmica de la persona infractora, la quantia de les sancions
s’ha d’ajustar al que preveu l’article 68.2 de la Llei 4/2017, de
12 de juliol, d’indústria de les Illes Balears.
4. En els casos en què la imposició de les multes previstes en
aquest article no permeti que la sanció compleixi la funció de
prevenció que li és pròpia, motivadament i atenent a la
capacitat econòmica de la persona infractora, es poden imposar
les sancions següents:

a) Infraccions molt greus, multa de fins a un 10 % del
volum de negoci en l’últim exercici econòmic del subjecte
responsable.
b) Infraccions greus, multa de fins a un 5 % del volum de
negoci en l’últim exercici econòmic del subjecte responsable.
Article 91
Efectes del reconeixement voluntari de responsabilitat
1. La persona interessada que reconegui voluntàriament la
comissió dels fets abans que es dicti la proposta de resolució i
que faci efectiu l’import de la multa corresponent, s’ha de
beneficiar d’una reducció del 50 % d’aquesta. Si el
reconeixement es duu a terme una vegada notificada la
proposta de resolució, la reducció ha de ser del 25 %.
2. El pagament anticipat de la multa, d’acord amb l’apartat
anterior, implica que:
a) La persona interessada està conforme amb els fets
denunciats i renuncia a sol·licitar prova i a formular
al·legacions.
b) S’ha de dictar la resolució finalitzadora del procediment
sense cap més tràmit.
3. La via establerta en aquest article no limita el dret a
interposar els recursos escaients.
Article 92
Compliment forçós d’obligacions
1. Per a l’execució forçosa de les obligacions que hagin estat
imposades en la resolució sancionadora a l’autor d’una
infracció greu o molt greu, i en el marc de la legislació en
matèria de procediment administratiu comú, l’òrgan competent
pot imposar multes coercitives que es poden reiterar cada dos
mesos fins que es compleixi el que hagi estat ordenat.
2. La quantia de cada una de les multes coercitives no pot
excedir del 20 % de l’import de la multa imposada.
Capítol III
Disposicions comunes
Article 93
Competència i procediment
1. A la direcció general competent en matèria de canvi climàtic
li correspon la iniciació, la instrucció i la resolució dels
procediments sancionadors incoats per la comissió de les
infraccions previstes en aquesta Llei. Això no obstant, els
procediments sancionadors en què s’hagin d’imposar sancions
corresponents a infraccions molt greus s’han de resoldre per
acord del Consell de Govern.
2. A l’efecte de l’apartat anterior, s’ha de seguir el procediment
establert amb caràcter general per a l’exercici de la potestat
sancionadora de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
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Article 94
Mesures provisionals i disposicions cautelars

els termes prevists en l’article 92 d’aquesta Llei, si bé la
quantia d’aquestes no pot excedir de 1.000 euros.

1. Abans de la iniciació del procediment sancionador, l’òrgan
competent per iniciar-lo o instruir-lo, d’ofici o a sol·licitud de
persona interessada, en els casos d’urgència inajornable i per
a la protecció provisional dels interessos implicats, pot adoptar
de forma motivada les mesures provisionals que resultin
necessàries i proporcionades. Aquestes han de ser confirmades,
modificades o aixecades en l’acord d’iniciació del procediment,
que ha d’efectuar-se dins els quinze dies següents a l’adopció
de les mesures.

Article 95
Prescripció d’infraccions i sancions

En tot cas, aquestes mesures queden sense efecte si no
s’inicia el procediment en aquest termini o quan l’acord
d’iniciació no contengui un pronunciament exprés sobre
aquestes.
2. Una vegada iniciat el procediment sancionador, l’òrgan
competent per resoldre’l pot adoptar, d’ofici o a sol·licitud de
la persona interessada, en qualsevol moment i de forma
motivada, les mesures provisionals que estimi oportunes per
assegurar l’eficàcia de la resolució que es pugui dictar, si hi ha
elements de judici suficients i d’acord amb els principis de
proporcionalitat, efectivitat i onerositat menor.
3. Entre les mesures provisionals que es poden adoptar
d’acord amb el que preveuen els apartats anteriors, s’hi
inclouen les previstes en l’article 56.3 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, a més de les següents:
a) La suspensió immediata d’obres o activitats.
b) La suspensió dels subministraments energètics.
c) La suspensió de l’autorització com a organisme de
control autoritzat en matèria d’energies renovables, estalvi i
eficiència energètica.
d) L’adopció de mesures correctores o preventives.
e) La immobilització o precintat d’equips o vehicles.
f) La suspensió del certificat energètic.
4. Les mesures provisionals poden ser alçades o modificades
durant la tramitació del procediment, d’ofici o a sol·licitud de
la persona interessada, en virtut de circumstàncies
sobrevingudes o que no varen poder ser tingudes en compte en
el moment en què les mesures es varen adoptar. En tot cas,
s’extingeixen quan tengui efectes la resolució administrativa
que posi fi al procediment.
5. En la resolució que posi fi al procediment sancionador es
poden adoptar les disposicions cautelars necessàries per
garantir-ne l’eficàcia mentre no sigui executiva, i s’hi pot
incloure el manteniment de les mesures provisionals que
s’hagin adoptat durant la tramitació de l’expedient, en els
termes prevists en l’article 90.3 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.
6. Per a l’execució forçosa de les mesures a les quals es
refereix aquest article, es poden imposar multes coercitives en

Les infraccions i sancions previstes en aquesta Llei
prescriuen en els terminis i en les condicions que s’estableixen
en l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Disposició addicional primera
Aprovació d’estatuts
El Govern de les Illes Balears ha d’aprovar mitjançant un
decret els estatuts de l’Institut Balear de l’Energia, d’acord amb
el que s’estableix en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de les Illes Balears, en el termini màxim
d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Disposició addicional segona
Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic
El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, regulat en
l’article 10, s’ha d’aprovar en el termini màxim de dos anys des
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i, en tot cas, ha d’ajustar-se
a les regles del Pla Nacional d’Assignació de Drets
d’Emissions vigent.
D’acord amb el que estableix la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d’igualtat de dones i homes, en el Pla s’hi ha
d’incorporar la perspectiva de gènere, tant pel que fa a la
participació de les dones com a professionals, expertes,
ciutadanes o representants polítiques o de sectors clau, com en
l’aspecte tècnic i d’estudi, de manera que en el Pla s’hi
reflecteixin els usos i les necessitats de les dones.
A aquest efecte, en el termini màxim de sis mesos a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, totes les conselleries del
Govern de les Illes Balears han d’aportar a la conselleria
competent en matèria de canvi climàtic la informació que els
sigui requerida respecte dels seus àmbits competencials.
Disposició addicional tercera
Calendari d’adaptació
1. En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor del Pla
de Transició Energètica i Canvi Climàtic:
a) El Pla Director Sectorial Energètic s’ha d’adaptar a les
determinacions d’aquesta Llei.
b) S’han d’aprovar els plans d’acció municipals per al
clima i l’energia sostenible regulats en l’article 22.
2. Abans de l’1 de gener de 2025:
a) L’enllumenat públic existent s’ha d’adaptar al que
preveuen els apartats 1 i 2 de l’article 38 d’aquesta Llei.
b) Els aparcaments existents s’han d’adaptar al que
preveuen els articles 52.2, 52.3 i 63.1 d’aquesta Llei, excepte
els de les empreses o administracions que disposin de més de
deu aparcaments subjectes al que preveuen els articles
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esmentats, cas en què s’hi han d’adaptar abans de l’1 de gener
de 2027.

b) L’eliminació de la combustió de fuel i la incorporació
del gas natural com a combustible principal a la central tèrmica
de Maó.

c) D’acord amb el que s’estableix en l’article 61 d’aquesta
Llei, es fixa l’objectiu d’assolir els 1.000 punts de recàrrega de
vehicle elèctric d’accés públic.

c) L’eliminació de la combustió de fuel a la central tèrmica
d’Eivissa.

3. En relació amb els vehicles de combustió interna, s’han
d’aplicar les mesures següents:

d) El cessament de funcionament de la central tèrmica de
Formentera.

a) A partir de l’1 de gener de 2025 queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes que
utilitzin dièsel com a combustible, llevat dels vehicles respecte
dels quals s’estableixin reglamentàriament excepcions per
raons de servei públic o de la seva radicació prèvia en el
territori de la comunitat autònoma.

Disposició addicional cinquena
Comissió d’Ecodisseny de les Illes Balears

b) A partir de l’1 de gener de 2035, queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes, turismes, furgons
i furgonetes que no siguin lliures d’emissions, llevat dels
vehicles respecte dels quals s’estableixin reglamentàriament
excepcions per raons de servei públic o de la seva radicació
prèvia a les Illes Balears.
4. Sens perjudici del que s’estableix en l’article 57 amb relació
a les instal·lacions tèrmiques, s’han d’aplicar les mesures
següents:
a) Les instal·lacions tèrmiques que entrin en funcionament
a partir de l’1 de gener de 2025 no podran utilitzar carbó ni
gasoil com a combustible.
b) Les instal·lacions tèrmiques que entrin en funcionament
a partir de l’1 de gener de 2040 no podran utilitzar
combustibles fòssils.
5. S’autoritza el Govern a modificar mitjançant un decret el
calendari d’adaptació previst en els apartats 2 a 4 d’aquesta
disposició addicional, amb l’informe previ del Comitè
d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic.
Disposició addicional quarta
Centrals tèrmiques
1. Amb anterioritat a l’1 de gener de 2020 s’han de revisar les
autoritzacions ambientals integrades que hagin estat atorgades
als titulars de les centrals de generació tèrmica de les Illes
Balears a fi d’establir les condicions adequades per al
funcionament d’aquestes instal·lacions. Aquestes condicions
s’han de complir en un termini raonable i adequat.
2. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, el Govern
de les Illes Balears, en col·laboració, si escau, amb
l’Administració General de l’Estat i amb l’operador del
sistema, ha d’impulsar les mesures de transició adequades per
assolir els objectius següents, sempre que quedi garantit el
subministrament d’energia:
a) El cessament de funcionament dels grups 1 i 2 de la
central tèrmica d’Alcúdia l’any 2020 i dels grups 3 i 4 l’any
2025.

S’autoritza el conseller competent en matèria de canvi
climàtic a constituir una Comissió d’Ecodisseny com a grup de
treball tècnic de debat i proposta de mesures, criteris i
actuacions en matèria d’eficiència energètica i sostenibilitat en
el disseny i la construcció d’edificacions. Ha d’estar integrada,
almenys, per representants tècnics de les administracions
públiques de les Illes Balears i dels col·legis professionals
corresponents, i s’hi ha de procurar una presència equilibrada
d’homes i dones.
Disposició addicional sisena
Polítiques sectorials
A l’efecte del que disposen els articles 1, 2 i 3 d’aquesta
Llei, el Govern ha d’impulsar, en els diversos sectors de l’acció
pública, polítiques que contribueixin eficaçment a la lluita
contra els efectes del canvi climàtic i a la transició cap a un
model energètic sostenible. Aquestes polítiques s’han
d’inspirar, entre d’altres, en els criteris generals següents:
1. En el sector del turisme
S’ha d’avançar cap a un model més sostenible, menys
consumidor de recursos i més respectuós amb el territori, que
sigui menys vulnerable als efectes del canvi climàtic,
incorporant, entre d’altres:
a) La inclusió de criteris de sostenibilitat en l’estratègia de
promoció turística.
b) L’avaluació dels riscs derivats del canvi climàtic per al
sector.
c) La sensibilització i informació del personal que treballa
en el sector turístic i dels turistes sobre l’impacte del canvi
climàtic i l’ús sostenible dels recursos.
d) El foment de certificacions ambientals per a les
activitats i els establiments turístics.
e) L’impuls de mesures que fomentin la rehabilitació
energètica, la reducció del consum d’energia i aigua, i
l’increment de l’aportació d’energies renovables a les
instal·lacions i activitats turístiques.
2. En el sector dels residus
S’ha d’avançar en la reducció de les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle i de la vulnerabilitat al canvi climàtic,
prioritzant l’estratègia de residu zero, i concretament:
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a) L’avaluació de les emissions derivades de la gestió dels
residus.
b) L’aplicació de la jerarquia següent pel que fa a les
opcions de gestió de residus: la prevenció, la preparació per a
la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica o
qualsevol altre tipus de valorització i, finalment, l’eliminació.
c) La recollida selectiva, l’aprofitament de la matèria
orgànica i la priorització del compostatge d’aquesta, per
evitar-ne la deposició en abocadors.
d) La reducció significativa de l’eliminació dels residus,
com també la incorporació de mesures de reducció o recollida
d’emissions dels abocadors i l’ús de combustible procedent de
residus.
e) La substitució de matèries primeres per subproductes o
materials procedents de la valorització material de residus, per
afavorir la creació d’una economia circular i la reducció
d’emissions derivades de l’extracció i transformació de
matèries primeres.
f) L’adopció de mesures en l’àmbit de la construcció per
reduir els residus derivats d’aquesta activitat, i en concret
dirigides a potenciar la reducció de la demanda d’àrids i a
fomentar la reutilització i el reciclatge dels materials de
construcció.
3. En el sector dels boscs i la gestió forestal
S’han de prendre mesures encaminades a reduir la
vulnerabilitat del sistema forestal i a optimitzar-ne la capacitat
d’actuar com a embornal i com a font d’energies renovables i
materials de construcció sostenibles, i concretament s’ha
d’avançar cap a:
a) La conservació de la biodiversitat dels ecosistemes
forestals i les seves funcions reguladores del cicle hidrològic i
la protecció contra l’erosió i d’altres efectes adversos.
b) L’afavoriment d’una gestió forestal activa que permeti
reduir el risc d’incendis forestals i aprofitar la biomassa
forestal, tot regulant els deures i les obligacions de la propietat
de les finques forestals.
c) El suport a les empreses de gestió forestal per fomentar
el compliment dels objectius d’aquesta Llei.
d) El foment de la reforestació amb els objectius
d’incrementar la fixació de carboni i la resiliència del territori
als efectes del canvi climàtic.
4. En el sector agrari
S’han d’adoptar mesures encaminades a reduir la
vulnerabilitat, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,
el malbaratament alimentari i el consum de recursos, i
concretament s’ha d’avançar cap a:
a) L’estudi i al foment de noves aplicacions i millors
pràctiques disponibles quant a varietats, maquinària o tècniques
de gestió per permetre l’adaptació del sector als efectes del
canvi climàtic.
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b) El foment prioritari de les mesures adreçades a la
intensificació de les modernitzacions de regadius que
comportin un aprofitament de l’aigua millor i més racional,
amb la màxima eficiència energètica.
c) La valorització d’espècies o varietats pròpies,
principalment autòctones, que tenguin més capacitat per a
adaptar-se a les noves condicions climàtiques d’acord amb
treballs genètics i ecofisiològics.
d) La utilització progressiva de fertilitzants d’origen
bioorgànic en substitució dels fertilitzants sintètics.
e) La promoció dels productes agroalimentaris de
proximitat i ecològics i la seva incorporació en la contractació
pública, per aconseguir una agricultura i ramaderia que puguin
desenvolupar varietats locals adaptades a les noves condicions
climàtiques, i per avançar cap a un model d’autosuficiència
alimentària de qualitat altament eficient.
f) L’estudi de la vulnerabilitat dels conreus i les espècies
animals més susceptibles de patir els impactes climàtics
prevists.
g) L’establiment de mesures que evitin la degradació dels
sòls i facilitin l’emmagatzematge de carboni als sòls per mitjà
d’una millora de la gestió de la matèria orgànica, les cobertes
vegetals i el conreu de conservació.
h) La incorporació a la planificació del reg agrícola dels
impactes del canvi climàtic, amb especial atenció al risc d’una
insuficient garantia en la disponibilitat d’aigua per a reg,
d’acord amb el previst a la planificació hidrològica.
i) El foment de la generació d’energia renovable
distribuïda o per a autoconsum.
5. En la gestió dels recursos hídrics
S’ha d’avançar en la reducció de la vulnerabilitat del
sistema hídric i la maximització de l’autosuficiència energètica
d’aquest sistema, i concretament cap a:
a) La gestió de la demanda d’aigua d’acord amb les
disponibilitats del recurs.
b) La incorporació d’energies renovables i mesures
d’eficiència energètica en les instal·lacions lligades al cicle de
l’aigua.
c) L’aprofitament d’aigües regenerades i pluvials, entre
d’altres, com a aigua de reg.
d) La minimització de pèrdues d’aigua.
e) El seguiment i la publicació de la informació sobre
l’estat de les reserves hídriques.
f) L’avaluació de la vulnerabilitat de les masses d’aigua als
efectes del canvi climàtic.
g) La recuperació i la conservació en bon estat de les
masses d’aigua, com a reserva estratègica per als períodes de
sequera.
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6. En l’àmbit de la salut

d) La definició de plans de sostenibilitat en matèria
d’emissions lligades al transport aeri.

S’han d’adoptar mesures encaminades a reduir la
vulnerabilitat de la població, i concretament destinades a:
a) Augmentar la informació, la conscienciació i la
participació ciutadana en les activitats relacionades amb el
canvi climàtic i les implicacions per a la salut humana.

Disposició addicional setena
Formació dels gestors energètics

b) Impulsar un sistema d’informació que permeti avaluar
les conseqüències del canvi climàtic sobre la salut.

La conselleria competent en matèria de canvi climàtic ha de
promoure, conjuntament amb l’Escola Balear d’Administració
Pública, mesures formatives específiques per a l’exercici de les
funcions pròpies dels gestors energètics regulats en l’article 9
d’aquesta Llei.

c) Potenciar la recerca sobre els efectes del canvi climàtic
en la població.

Disposició addicional vuitena
Rehabilitació del parc edificat públic

d) Desenvolupar plans d’actuació en salut pública basats
en sistemes d’alerta primerenca per tal d’identificar situacions
de risc.

Les administracions públiques de les Illes Balears han de
dur a terme una planificació per a la rehabilitació progressiva
del seu parc edificat per millorar-ne l’eficiència energètica.

e) Impulsar programes de vigilància i de control específics
de malalties de transmissió vectorial i de contaminació
atmosfèrica.

Disposició addicional novena
Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia
El Govern ha de fomentar l’adhesió dels municipis de les
Illes Balears al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia
impulsat per la Comissió Europea.

7. En l’àmbit de l’urbanisme
S’han d’impulsar, en col·laboració amb les administracions
públiques competents, mesures encaminades a reduir el consum
energètic i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, així
com a reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, i
concretament orientades:
a) A fomentar espais urbans verds per reduir l’efecte illa de
calor urbana i fixar carboni en aquests espais, així com
objectius de plantació d’arbres.
b) A incrementar la permeabilitat dels sòls i la implantació
de sistemes urbans de drenatge sostenible que redueixin el risc
d’inundacions i permetin la infiltració de l’aigua.
c) A adaptar la normativa urbanística per minimitzar les
barreres a la rehabilitació energètica del parc edificat existent.

Disposició transitòria primera
Funcions del Consell Balear del Clima
Fins que no es constitueixi el Consell Balear del Clima, les
funcions que li encomana aquesta Llei les ha d’exercir el
Consell Assessor de l’Energia.
Disposició transitòria segona
Funcions de l’Institut Balear de l’Energia
Fins que no es constitueixi l’Institut Balear de l’Energia, les
funcions que li encomana aquesta Llei les ha d’exercir la
direcció general competent en matèria d’energia.
Disposició transitòria tercera
Informació de flotes de vehicles

d) A minimitzar les necessitats de mobilitat.
e) A implantar progressivament energies renovables.
8. En l’àmbit del transport marítim i aeri
S’han d’impulsar mesures de col·laboració amb les
autoritats estatals per aconseguir la reducció d’emissions i la
reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic en l’àmbit del
transport marítim i el transport aeri, i en concret:
a) La incorporació progressiva a ports de competència de
l’Estat d’infraestructures de subministrament d’electricitat o gas
natural per a les embarcacions.
b) L’establiment de mesures
d’embarcacions menys contaminants.

per

impulsar

l’ús

c) La declaració de zones de control de les emissions
(ECA), juntament amb la definició dels criteris mínims en
matèria d’emissions i de qualitat de l’aire que han de complir
les embarcacions.

1. Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari
corresponent, i a partir del mes següent al de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, les empreses a què fa referència l’apartat 2 de
l’article 60 han de facilitar a la conselleria competent en
matèria de canvi climàtic les dades relatives als aspectes
següents:
— El nombre total i la identificació dels vehicles integrants
de la flota.
— La identificació dels cotxes i les motocicletes lliures
d’emissions.
2. A l’efecte del que disposa l’apartat anterior, mitjançant una
resolució del conseller competent en matèria de canvi climàtic
s’han de determinar els formularis i les vies telemàtiques per
subministrar les dades, com també els tipus de distintius que
s’han de col·locar en un lloc visible dels vehicles.
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Disposició transitòria quarta
Adequació de centrals tèrmiques
Mentre no s’aprovi i entri en vigor el Pla Director Sectorial
d’Energia adaptat al que preveu aquesta Llei, el Govern pot
establir per decret, amb l’informe previ del Comitè d’Experts
per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic, les condicions
òptimes que, d’acord amb l’article 55, han de complir les
centrals tèrmiques existents a les Illes Balears que siguin
altament contaminants.
Disposició derogatòria única
1. Es deroga la disposició addicional única de la Llei 9/2018,
de 31 de juliol, per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17
d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
2. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei i, en especial,
el Decret 60/2005, de 27 de maig, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental i el Comitè Tècnic sobre el Canvi Climàtic.
Disposició final primera
Modificació de la Llei 6/1999, de 3 d’abril
S’afegeixen dos nous criteris, amb els números 3 i 4, a
l’article 71 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures
tributàries, que queden redactats de la manera següent:
"3. Reduir la dependència energètica exterior i fomentar
l’autosuficiència energètica.
4. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
tenint en compte una perspectiva climàtica transversal."
Disposició final segona
Modificació de la Llei 12/2016, de 17 d’agost
Es modifiquen els preceptes següents de la Llei 12/2016, de
17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, en la
forma següent:
1. Es modifica l’apartat e) de l’article 11.1 que queda redactat
en els següents termes:
"e) El de l’administració competent en matèria de canvi
climàtic sobre l’impacte directe i induït en les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle i el consum energètic, la
capacitat de cobrir les noves demandes d’energia previstes
amb generació renovable i la vulnerabilitat davant del canvi
climàtic, i l’adequació a la planificació vigent en matèria de
canvi climàtic, així com les mesures previstes per prevenir,
reduir i corregir qualsevol efecte negatiu. "
2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 17, que queda redactat en
els termes següents:
"4. Els estudis d’impacte ambiental han d’incloure, a més
del contingut mínim que estableix la normativa bàsica
estatal d’avaluació ambiental, un annex d’incidència
paisatgística que identifiqui el paisatge afectat pel projecte,
els efectes del seu desenvolupament i, si escau, les mesures
protectores, correctores o compensatòries, així com un
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annex consistent en un estudi sobre l’impacte directe i
induït sobre el consum energètic, la punta de demanda i les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i també la
vulnerabilitat davant del canvi climàtic."
3. S’afegeix un nou apartat a l’article 17 amb la redacció
següent:
"7. L’avaluació ambiental de projectes que suposin un
increment del consum energètic significatiu ha de disposar
d’un informe preceptiu i determinant de l’òrgan competent
en matèria d’energia."
4. S’hi afegeix un article 25 ter amb la redacció següent:
"Article 25 ter
Condicionants ambientals
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears pot
imposar als plans, programes i projectes sotmesos a
avaluació d’impacte ambiental condicionants dirigits a
mitigar els impactes ambientals, reduir emissions,
augmentar l’ús d’energies renovables o reduir la
vulnerabilitat al canvi climàtic."
5. Es modifica l’annex I en els punts 11 i 12 de l’apartat “Grup
3. Energia” en els termes següents:
"11. Instal·lacions per a la utilització de la força del vent
per a la producció d’energia (parcs eòlics), incloses les
esteses de connexió a la xarxa i els accessos següents:
— Instal·lacions de més de sis aerogeneradors en zona
d’aptitud alta d’acord amb el PDS d’energia o en zones
definides com a aptes per a les instal·lacions esmentades
en el pla territorial insular corresponent.
— Instal·lacions de més d’1 MW de potència fora de les
zones esmentades.
12. Instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica a
partir de l’energia solar, incloses les esteses de connexió a
la xarxa següents:
— Instal·lacions amb una ocupació total de més de 20
ha situades en sòl rústic definides com a aptes per a les
instal·lacions esmentades en el pla territorial insular
corresponent.
— Instal·lacions amb una ocupació total de més de 10
ha situades en sòl rústic a les zones d’aptitud alta del
PDS d’energia, excepte les situades en qualsevol tipus
de coberta o en zones definides com a aptes per a les
instal·lacions esmentades en el pla territorial insular
corresponent.
— Instal·lacions amb una ocupació total de més de 4 ha
situades en sòl rústic a les zones d’aptitud mitjana del
PDS d’energia, excepte les situades en qualsevol tipus
de coberta o en zones definides com a aptes per a les
instal·lacions esmentades en el pla territorial insular
corresponent.
— Instal·lacions amb una ocupació total de més d’1 ha
situades en sòl rústic fora de les zones d’aptitud alta o
mitjana del PDS d’energia, excepte les situades en
qualsevol tipus de coberta o en zones definides com a
aptes per a les instal·lacions esmentades en el pla
territorial insular corresponent.
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— Instal·lacions amb una ocupació total de més de
1.000 m² que estiguin situades en sòl rústic protegit."

relació amb la seva localització i/o amb la integració
efectiva amb l’activitat agrària quan s’escaigui."

6. Es modifica l’annex 2 en el punt 6 de l’apartat “Grup 2.
Energia” en els termes següents:

3. En l’article 37.2 del Pla Director Sectorial s’hi introdueix la
modificació següent:

"6. Instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica a
partir de l’energia solar, incloses les esteses de connexió a
la xarxa següents:
— Instal·lacions amb una ocupació total de més de 2 ha
situades en sòl rústic definides com a aptes per a les
instal·lacions esmentades en el pla territorial insular
corresponent.
— Instal·lacions amb una ocupació total de més de
1.000 m², excepte les situades en qualsevol tipus de
coberta o en zones definides com a aptes per a les
instal·lacions esmentades en el pla territorial insular
corresponent.
— Instal·lacions amb una ocupació total de més de 100
m² situades en sòl rústic protegit."
Disposició final tercera
Modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes
Balears
Es modifica el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes
Balears, aprovat pel Decret 96/2005, de 23 de setembre, i
modificat pel Decret 33/2015, de 15 de maig, en els termes
següents:
1. En el punt 2 de l’article 34.2 del Pla Director Sectorial s’hi
introdueixen les modificacions següents:
On hi diu:
“— Instal·lacions de tipus C: aquelles amb una ocupació
territorial inferior o igual a 4 ha, i que no són del tipus A, ni
tipus B.”
Hi ha de dir:
"— Instal·lacions de tipus C: aquelles amb una ocupació
territorial inferior o igual a 10 ha, i les que
independentment de la seva ocupació s’ubiquin en espais
degradats, i que no són ni de tipus A ni de tipus B."

On hi diu:
“Instal·lacions de tipus C: aquelles amb una potència total
no superior a 4 MW, nombre total d’aerogeneradors no
superior a 4 i que no siguin de tipus B.”
Hi ha de dir:
"— Instal·lacions de tipus C: aquelles amb una potència
total no superior a 10 MW, nombre total d’aerogeneradors
no superior a 6 i que no siguin de tipus B."
4. S’afegeix un nou apartat a l’article 36 del Pla Director
Sectorial en els termes següents:
"5. En zones de desenvolupament prioritari
No obstant el que disposen els apartats anteriors, als
espais definits com a zones de desenvolupament prioritari
en els plans territorials insulars, d’acord amb la normativa
en matèria d’energia i canvi climàtic, la implantació
d’instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny té la
consideració d’ús admès d’acord amb els criteris establerts
en l’esmentada definició."
5. S’afegeix un nou apartat a l’article 38 del Pla Director
Sectorial en els termes següents:
"5. En zones de desenvolupament prioritari
No obstant el que disposen els apartats anteriors, als
espais definits com a zones de desenvolupament prioritari
en els plans territorials insulars, d’acord amb la normativa
en matèria d’energia i canvi climàtic, la implantació
d’instal·lacions eòliques sobre el terreny té la consideració
d’ús admès d’acord amb els criteris establerts en
l’esmentada definició.”
6. Les modificacions del Pla Director Sectorial Energètic de les
Illes Balears realitzades en els apartats anteriors tenen rang
reglamentari.

On hi diu:
“— Instal·lacions de tipus D: aquelles amb una ocupació
territorial superior a 4 ha.”

Disposició final quarta
Desplegament reglamentari

Hi ha de dir:
"— Instal·lacions de tipus D: aquelles amb una ocupació
territorial superior a 10 ha."

1. S’habilita el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament i
l’execució d’aquesta Llei.

2. El punt 2 de l’article 36.4 del Pla Director Sectorial queda
redactat de la manera següent:

2. S’insta el Govern de les Illes Balears que dicti en els
terminis que s’indiquen des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, les disposicions següents:

"2. El desenvolupament d’instal·lacions queda condicionat
a l’obtenció de la declaració d’interès general o d’utilitat
pública d’acord amb els procediments establerts per a cada
cas.
Les instal·lacions de tipus C i D no s’admeten en zones
d’exclusió, excepte si aquestes instal·lacions formen part
d’un projecte de rehabilitació. A aquestes instal·lacions els
és d’aplicació el que estableix la legislació agrària vigent en

a) En un termini de sis mesos, els reglaments sobre el
funcionament i la composició dels òrgans prevists en els
articles 5, 6 i 7 d’aquesta Llei.
b) En el termini d’un any, la reglamentació corresponent a
la petjada de carboni i en especial el Registre previst en
l’article 28 d’aquesta Llei.

BOPIB núm. 156 - 14 de setembre de 2018
c) En el termini d’un any, el reglament sobre els plans de
gestió energètica regulats en l’article 34 d’aquesta Llei.
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2023

9%

2,7%

2024

12%

3,6%

2025

17%

5,1%

Disposició final cinquena
Entrada en vigor

2026

22%

6,6%

2027

28%

8,4%

1. Aquesta Llei entra en vigor al cap de dos mesos d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2028

35%

10,5%

2029

42%

12,6%

2030

50%

15%

2031

58%

17,4%

2032

68%

20,4%

2033

78%

23,4%

2034

88%

26,4%

2035

100%

30%

d) En el termini de dos anys, el pla de polítiques actives
d’ocupació d’acord amb l’article 74.2 d’aquesta Llei.

2. No obstant això, les previsions següents produeixen efectes
a partir de les dates que s’indiquen a continuació:
a) Les relatives al càlcul i registre de la petjada de carboni
de l’article 25, els apartats a i b de l’article 26.4 i l’apartat 2 de
l’article 28 d’aquesta Llei, a partir de l’1 de gener de 2020.
b) Les relatives a l’obligació de reducció d’emissions dels
apartats c i d de l’article 26.4 i l’article 26.6 aquesta Llei, a
partir de l’1 de gener de 2025.
c) Les relatives als plans de gestió energètica de l’article 34,
a partir de l’1 de gener de 2020.

Ordre de Publicació
d) Les relatives a la instal·lació de generació d’energia solar
fotovoltaica en cobertes i aparcaments dels apartats 1 i 5 de
l’article 52 d’aquesta Llei, a partir de l’1 de gener de 2020.
e) Les relatives a la justificació de l’ús de combustibles
fòssils a les noves instal·lacions tèrmiques dels apartats 1 i 2 de
l’article 57 d’aquesta Llei, a partir de l’1 de gener de 2020.
f) Les relatives a les edificacions de consum energètic
quasi nul de l’article 32.2 en el cas d’edificacions de titularitat
privada, a partir del 31 de desembre de 2020.
3. L’article 53 s’ha d’entendre aplicable també a les
instal·lacions que s’hagin autoritzat dins els dos anys anteriors
a la publicació oficial d’aquesta Llei.
Palma, 24 d’agost de 2018
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de setembre de 2018, d'acord amb el que disposa
l'article 117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 9933/18, de serveis a les persones
en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental (fins a dia 2 d'octubre de 2018), s'obri un termini
de 5 dies de presentació d'esmenes, que finalitzarà dia 8
d'octubre de 2018, i que es tramitin davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Finalment, d'acord amb l'establert a l'article 145.1 del
reglament de la cambra, la Mesa acordarà, a la vista del
desenvolupament del tràmit de presentació d'esmenes,
traslladar la sol·licitud de tramitació directa i en lectura única
a la Junta de Portaveus i, si escau, proposarà al Pler de la
cambra la tramitació esmentada.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

ANNEX
Percentatges mínims que s’han d’incorporar en les
renovacions anuals de flota d’acord amb l’article 60.2
d’aquesta Llei

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern,
Any de
renovació

Percentatge
mínim
d’adquisició
d’unitats

Percentatge mínim
sobre el nombre
total d’unitats de la
flota

2020

2%

0,6%

2021

4%

1,2%

2022

6%

1,8%

CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Serveis Socials i Cooperació, en la sessió de dia 24 d'agost de
2018, adoptà l'Acord següent:
14. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de serveis
a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
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L'article 30 de l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears
atorga a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
competència exclusiva, d'una banda, en l'apartat 1, en
l'organització, règim i funcionament de les seves institucions
pròpies en el marc de l'Estatut; i, de l'altra, en l'apartat 15, en
acció social; les polítiques de protecció i suport a les persones
amb discapacitats físiques, sensorials, i polítiques d'atenció a
persones dependents. Així mateix, l'article 31.5 li atorga
competències de desplegament legislatiu i d'execució en
contractes i concessions administratives en l'àmbit substantiu de
competències de la comunitat autònoma.

No es pot desconèixer el fet que la Comissió Europea ha
acordat que són valors essencials de la comunitat la protecció
de la salut humana, la igualtat entre homes i dones, i la cohesió
social i territorial (Comunicació de la Comissió Aplicació del
Programa Comunitari de Lisboa. Serveis Socials d'interès
general en la Unió Europea, de 26 d'abril de 2006). Aquesta
especificitat procedeix del caràcter vital de les necessitats que
han de satisfer, de manera que es garanteix l'aplicació de drets
fonamentals, com la dignitat i la integritat de la persona. Per
això, els serveis socials possibiliten una sèrie de mesures que
poden ser tingudes en compte en la seva licitació:

La disposició addicional quaranta-novena de la Llei 9/2017,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, preveu que el que estableix aquesta llei no
obsta perquè les comunitats autònomes, en l'exercici de les
competències que tenen atribuïdes, legislin articulant
instruments no contractuals per a la prestació de serveis públics
destinats a satisfer necessitats de caràcter social. Igualment, les
disposicions addicionals quaranta-setena i quaranta-vuitena
preveuen els principis aplicables als contractes de concessió de
serveis de l'annex IV i als contractes de serveis de caràcter
social, sanitari o educatiu de l'annex IV, així com la reserva de
certs contractes de serveis socials, culturals i de salut a
determinades organitzacions.

a) Funcionament sobre la base del principi de solidaritat,
que requereix, en particular, la n o-selecció dels riscs o la falta
d'equivalència a títol individual entre cotitzacions i prestacions.
b) Caràcter polivalent i personalitzat, que integri les
respostes a les diferents necessitats per garantir els drets
humans fonamentals i protegir les persones més vulnerables.
c) Absència d'ànim de lucre, especialment per abordar les
situacions més difícils i que s'expliquen, sovint, per motius
històrics.
d) Participació de voluntaris i benefactors, expressió d'una
capacitat ciutadana.
e) Integració marcada en una tradició cultural (local); en
particular, això s'adverteix en la proximitat entre el proveïdor
del servei i el beneficiari, la qual cosa permet tenir en compte
les necessitats específiques d'aquest darrer.
f) Relació asimètrica entre prestadors i beneficiaris que no
es pot assimilar a una relació normal de tipus proveïdorconsumidor i que requereix l'aplicació de la fórmula del
pagament per tercers.

Respecte d'aquesta qüestió, el procés de transposició de la
Directiva europea sobre contractació pública (Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, DOUE 94, de 28 de
març de 2014) a la legislació interna permet dissenyar un nou
marc regulatori allunyat del tradicional model de contractació
pública, ja que els articles 76 i 77, d'abast potestatiu per als
estats, habiliten tant la reserva de contractes com un règim
singular en l'àmbit de la salut i dels serveis socials en serveis a
persones (i d'educació). Fins i tot ha de considerar-se, d'acord
amb l'article 76.2 de la citada directiva, la conveniència
d'adaptar el mode de serveis socials a les persones centrar en
les característiques abans esmentades, i valorar, però no de
manera excloent,. la col·laboració d'entitats del tercer sector
amb una important implantació social, en la mesura que s'ha
acreditat que és un model d'èxit, de resultats econòmics
contrastats, de qualitat prestacional molt elevada i de
responsabilitat institucional. Els poders públics continuen
tenint llibertat per prestar per si mateixos determinades
categories de serveis, en concret els serveis que es coneixen
com a serveis a les persones, com certs serveis socials,
sanitaris, incloent-hi els farmacèutics, i educatius, o organitzarlos de manera que no sigui necessari cloure contractes públics,
per exemple, mitjançant el simple finançament d'aquests serveis
o la concessió de llicències o autoritzacions a tots els operadors
econòmics que compleixin les condicions prèviament fixades
pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, sempre que
aquests sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als
principis de transparència i no-discriminació.
En tot cas, amb caràcter previ a l'anàlisi de les diferents
possibilitats de regulació sobre la col·laboració de
l'administració pública amb tercer contractistes i, si escau, amb
el denominat tercer sector en la provisió de serveis a persones
en l'àmbit dels serveis socials, convé advertit que aquestes
relacions jurídiques s'han de dissenyar amb una filosofia pròpia
allunyada de l'òptica del mercat.

Així mateix, sembla oportú delimitar el significat de la
gestió dels serveis socials, així com l'abast de la col·laboració
amb el sector privat i els límits europeus i nacionals sobre
aquest tema, en la mesura que es presten serveis dirigits a
ciutadans i vinculats a prestacions bàsiques que formen part del
nucli de l'estat social. I aquí l'eficiència no pot ser interpretada
des de models exclusivament economicistes, sinó que s'ha de
vetlar per un estàndard de qualitat adequat en la prestació del
servei. Aquesta opció ha estat validada, sobre la base del
principi de solidaritat, per la Sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea de 17 de juny 1997, Sodemare (Assumpte
C-7'/95), que admet excepcions al principi de lliure
competència en el cas de contractes en el marc del sistema de
la seguretat social a favor d'entitats sense ànim de lucre (apartat
32). La STJUE 28 de gener de 2016, CASTA i uns altres,
Assumpte C-50/14, obre noves perspectives a aquesta
col·laboració d'entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de
prestacions a persones en els sectors sanitaris i socials. El
Tribunal adverteix que la regla general és que un contracte no
pot quedar exclòs del concepte de contracte públic pel sol fet
que la retribució prevista es limiti al reemborsament de les
despeses suportades per la prestació del servei o que sigui clos
amb una entitat sense ànim de lucre (vegeu en aquest sentit la
sentència Crosse Rossa i uns altres, C-113/13). Però reconeix
que, en casos de serveis sanitaris a persones, és possible que
una normativa nacional habiliti l'adjudicació directa, sense cap
forma de publicitat, a associacions de voluntariat, sempre que
el marc legal i convencional en el qual es desenvolupa
l'activitats d'aquests organismes contribueixi realment a una
finalitat social i a la prossecució d'objectius de solidaritat i
d'eficiència pressupostària.
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D'altra banda, vist l'article 30.15, la comunitat autònoma de
les Illes Balears és l'encarregada de configurar el sistema de
serveis socials, per la qual cosa va aprovar la Llei 4/2009, d'11
de juny, de serveis socials de les Illes Balears. Aquesta llei va
ser modificada, entre d'altres, per la Llei 10/2013, de 23 de
desembre, l'exposició de motius de la qual estipula el següent:
"Correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
configuració del sistema propi de serveis socials i, tal com
ho han fet altres comunitats autònomes, mitjançant les
respectives lleis de serveis socials, poder establir un règim
de concert diferenciat de la modalitat contractual recollida
a la Llei de contractes del sector públic, mitjançant elq aul
es doni resposta a les necessitats dels col·lectius més
desfavorits, assegurant la participació i la col·laboració de
les entitats d'iniciativa social sense ànim de lucre de les Illes
Balears en aquesta tasca, i alhora garantint el compliment
dels principis informadors de la normativa estatatl i europea
en matèria de concertació entre la iniciativa pública i la
privada."
Així, l'article 89.1 de la Llei 4/2009, estableix el següent:
"Les administracions públiques de les Illes Balears, en
l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la
prestació dels serveis del Catàleg de prestacions i serveis
socials de les Illes Balears a través de les fórmules
següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta
llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de
contractació de les administracions públiques i convenis
amb entitats sense ànim de lucre."
D'altra banda, l'article 89.2 reconeix el dret a les entitats
d'iniciativa privada, a través d'entitats amb ànim de lucre o
sense, a participar en els serveis socials mitjançant la creació de
centres i serveis, i la gestió de programes i prestacions
d'aquesta naturalesa.
A fi de donar compliment a aquest mandat legal, s'aprovà
el Decret 18/2015, de 10 d'abril, pel qual s'estableixen els
principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts
socials. Ateses les dificultats administratives, en aplicació del
Decret 18/2015, es va tramitar i aprovar el Decret 48/2017, de
27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als
quals s'han de sotmetre els concerts socials, que detallava més
el procediment de concertació i incorporava nous tipus de
concerts socials, com el de concert vinculat a la construcció de
centres, alhora que es donava més seguretat jurídica a les
entitats prestadores de serveis i a les persones usuàries, i
estalviava càrregues administratives.
Ara es fa necessari aprovar una norma que defineixi amb
més detall els instruments de gestió dels serveis a les persones
en l'àmbit dels serveis socials i que adapti la regulació prevista
per la Llei 4/2009 (amb la modificació feta per la Llei 10/2013)
a la nova normativa de contractació. Com ja s'ha assenyalat, els
canvis en les normes estatals i europees en matèria de
contractació pública, especialment arran de l'aprovació de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, promouen el disseny
d'instruments, com l'acció concertada, i l'adaptació dels
existents, com la reserva de mercat o els convenis singulars, a
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l'especificitat de la prestació de serveis a persones. Alhora es
dóna més pes a la qualitat i a l'eficàcia del conjunt del model
social davant altres criteris, en línia amb el canvi previst per la
normativa en matèria de contractació, per la qual s'avança del
principi de l'oferta econòmicament més avantatjosa a l'oferta
que impliqui una millor relació qualitat/preu. Tot això, en el
marc del model social europeu.
Mitjançant aquests sistemes es vol donar resposta a les
necessitats dels col·lectius més desfavorits, assegurant la
participació i la col·laboració de les entitats d'iniciativa social
sense àbim de lucre de les Illes Balears en aquesta tasca, alhora
que es garanteix el compliment dels principis informadors de
la normativa estatal i europea en matèria de contractació i
concertació entre la iniciativa pública i la privada.
L'article 47 de l'estatut d'Autonomia estableix que la
iniciativa per a l'exercici de la potestat legislativa pertoca als
diputats i al Govern de les Illes Balears.
L'article 35 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, estableix que el Govern exerceix la iniciativa
legislativa prevista per l'Estatut d'Autonomia mitjançant
l'elaboració, l'aprovació i la tramesa posterior dels projectes de
llei al Parlament.
L'article 2.5.c) del Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les
competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, estableix que la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, mitjançant la Direcció General de Planificació i
Serveis Socials, és competent en l'elaboració de normativa en
matèria de serveis socials.
Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:
Primer. Aprovar el Projecte de llei de serveis a les persones en
l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Segon. Trametre'l al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat amb l'article 145 del Reglament de la cambra i
sol·licitar a la Mesa del Parlament que en proposi al Ple la
tramitació directa i en lectura única si ho creu convenient.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, a 24 d'agost de 2018
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta.
B)
PROJECTE DE LLEI DE SERVEIS A LES PERSONES
EN L’ÀMBIT SOCIAL A LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La configuració dels serveis socials a Europa, com a serveis
d’interès general, habilita la flexibilització de les normes del
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mercat interior, atès que no es consideren activitats
econòmiques, d’acord amb l’article 106.2 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea. Els serveis d’assistència
social, com a serveis d’interès general, han de respondre als
principis d’universalitat, igualtat d’accés, equitat, continuïtat de
les prestacions, transparència i qualitat. També els és aplicable
el Protocol núm. 26 del Tractat de Lisboa, que declara que «les
disposicions dels tractats no afecten de cap manera la
competència dels estats membres per prestar, encarregar i
organitzar serveis d’interès general que no tenguin caràcter
econòmic» (article 2). Així, els estats són competents per
organitzar els seus serveis socials.
Així doncs, els estats membres són competents per
organitzar els seus serveis i prestacions socials, amb aplicació
del principi de no discriminació, de la llibertat de circulació de
les persones i, si escau, de la normativa contractual pública,
continguda en la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu
i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació
de contractes de concessió, i la Directiva 2014/24/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública.
D’altra banda, la gestió dels serveis socials es troba subjecta
a un sistema de descentralització política i de gestió segons el
que estableixen l’article 148.1.20 de la Constitució espanyola,
en virtut del qual corresponen a l’Estat les bases i la
coordinació, i a les comunitats autònomes, el desenvolupament
i l’execució prestacional, així com els apartats 14, 15, 16, 39 i
49 de l’article 30 i l’apartat 5 de l’article 31 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer. Per això, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de conformitat amb el que preveu l’Estatut
d’autonomia, pot aprovar aquesta regulació, atès que no
envaeix els títols competencials de l’Estat.
La Directiva 2014/24 no interfereix en l’organització dels
serveis socials dels diferents estats o poders subestatals
competents, com és el cas de les Illes Balears. Es reconeix als
poders públics la llibertat de prestar pel seu compte
determinades categories de serveis, en concret els serveis que
es coneixen com a serveis a les persones, com són els serveis
socials, i organitzar-los de manera que no sigui necessari
subscriure contractes públics; per exemple, mitjançant el simple
finançament d’aquests serveis o la concessió de llicències o
autoritzacions als operadors que compleixin les condicions
fixades prèviament pel poder adjudicador, sempre que el
sistema garanteixi els objectius del model social propi i una
publicitat suficient i s’ajusti als principis de transparència i no
discriminació. Aquesta possibilitat està prevista en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Concretament, les
disposicions addicionals quaranta-setena, quaranta-vuitena i
quaranta-novena preveuen, successivament: els principis
aplicables als contractes de concessió de determinats serveis,
com els de caràcter social, sanitari o educatiu; la reserva de
determinats contractes de serveis socials, culturals i de salut per
a determinades organitzacions (tal com recull l’article 18
d’aquesta Llei), i la legislació de les comunitats autònomes
relativa a instruments no contractuals per a la prestació de
serveis públics de caràcter social, que fonamenta el capítol I
d’aquesta Llei.

II
Els principis reguladors en què es basen les previsions
d’aquesta Llei són: caràcter públic del model i d’abast
universal, cooperació institucional pública i col·laboració de
les entitats no lucratives del tercer sector d’acció social i, si
escau, del sector privat per preservar l’eficiència i una millor
qualitat del sistema i facilitar la consolidació del tercer sector,
referent en el compromís solidari de la societat civil per prestar
serveis a persones en situacions especials, com ocorre en molts
països de la Unió Europea.
La principal senya d’identitat és la titularitat pública del
servei ¯que garanteix els principis d’universalitat i qualitat¯,
gestionat mitjançant mecanismes de descentralització funcional
i de col·laboració horitzontal entre els diferents subjectes
públics, que es complementa amb la col·laboració de les
entitats no lucratives del tercer sector d’acció social i la
iniciativa privada, si escau, amb diferents fórmules i intensitat,
però sense desvirtuar els trets públics del model. L’arquitectura
del model es caracteritza per una xarxa de serveis publificats en
la gestió, professionalitzats i de qualitat en la prestació,
flexibles en les relacions i arrelats al territori mitjançant un
teixit de sinergies i interdependències multifuncionals, molt
rellevant localment. El disseny ve a validar i ajustar un model
que funciona eficaçment, clarament compromès amb les
polítiques públiques mantingudes de manera constant fins a
l’actualitat. Així, l’article 10 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears, estableix que el sistema
públic de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos,
prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments
destinats al benestar social de la població, de titularitat del
Govern de les Illes Balears, dels consells insulars i de les
entitats locals, així com també els que l’Administració contracti
amb les entitats d’iniciativa social, mercantil o civil. Sobre
això, es pot destacar que, entre els principis rectors dels serveis
socials que enumera la Llei 4/2009, destaquen el de
descentralització i desconcentració, pel qual els consells
insulars, les mancomunitats i els municipis han d’aproximar
tant com sigui possible els serveis a la ciutadania, mitjançant la
zonificació territorial i la descentralització, i el d’intervenció
comunitària, pel qual el sistema públic de serveis ha de
promoure la intervenció en l’àmbit comunitari amb la voluntat
de prioritzar les accions preventives i aconseguir processos
d’inserció social íntimament lligats a l’entorn social i més
proper a la ciutadania.
Dins el concepte de serveis a les persones en l’àmbit social
s’hi inclou el servei d’orientació professional recollit en la
cartera comuna del Sistema Nacional d’Ocupació, adreçat a
col·lectius especialment vulnerables, com ara els col·lectius
amb discapacitat, col·lectius amb dificultats especials
d’inserció laboral, persones amb diagnòstic de salut mental, etc.
El servei d’orientació professional està definit en l’article 8.1
del Reial decret 7/2015, de 16 de gener, pel qual s’aprova la
cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d’Ocupació, i
té com a objectiu ajudar les persones usuàries a millorar la seva
ocupabilitat, promoure la seva carrera professional i facilitar la
seva contractació o orientació cap a l’autoocupació.
La col·laboració de les entitats no lucratives del tercer
sector d’acció social i del sector privat s’articula mitjançant
fórmules d’acció concertada, que publifiquen la gestió privada,
en tant que cooperen amb l’interès públic, la qual cosa permet
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coadjuvar en la viabilitat i l’eficàcia del mateix model públic.
Aquesta opció està vinculada al principi de participació, que
aconsella que els poders públics promoguin la implicació de les
persones usuàries, de les entitats i de la ciutadania en general
en la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis.

excepcionalment, poden ser serveis d’interès econòmic general,
en els termes en què la normativa de referència de la Unió
Europea defineix aquests conceptes, tant si són proveïts
directament per les administracions públiques com si hi
col·labora la iniciativa privada.

Així mateix, com a tancament del sistema, es preveu la
possibilitat de contractar serveis i prestacions complementaris,
que hauran de respectar les normes de contractació pública, que
garanteixen l’adequada transparència i igualtat de tracte. Les
normes de contractació per a prestacions a persones efectuades
pel tercer sector hauran de contenir previsions singulars
pensades en la millor qualitat subjectiva de la prestació com a
element determinant per considerar l’oferta que suposi una
millor relació qualitat/preu.

D’altra banda, l’article 15 defineix l’acció concertada com
un instrument per formalitzar la col·laboració entre les
administracions públiques i les organitzacions del tercer sector
d’acció social pel que fa a la provisió de serveis de
responsabilitat pública en l’àmbit de la intervenció social.

En tot cas, aquesta col·laboració privada no pot
desnaturalitzar la filosofia pública del sistema, allunyat, per la
resta, de la lògica del mercat.
III
La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d’acció
social, estableix que formen part del tercer sector social de les
Illes Balears les entitats d’iniciativa social i privada la finalitat
principal de les quals és promoure la inclusió sociolaboral i
l’exercici efectiu dels drets de persones, famílies, grups,
col·lectius o comunitats que afrontin situacions de
vulnerabilitat o exclusió, desprotecció, discapacitat o
dependència, o prestar suports o dur a terme les activitats
necessàries en els àmbits de serveis socials, laboral, educatiu,
sanitari o qualsevol altre de transversal que afecti els col·lectius
esmentats. En aquesta categoria, també incorpora, de manera
excepcional, les empreses d’inserció i els centres especials
d’ocupació sense ànim de lucre d’imprescindibilitat social que
compleixin uns requisits determinats.
La mateixa Llei 3/2018 disposa que s’han de considerar
d’intervenció social les activitats desenvolupades amb la
finalitat de promoure la inclusió social i l’exercici efectiu dels
drets de les persones, les famílies, els grups, els col·lectius o les
comunitats que afronten situacions de vulnerabilitat o exclusió,
desprotecció, discapacitat o dependència, que lluiten contra la
desigualtat social, la marginació, la desprotecció i la violència
masclista, i que avancen en la necessària transformació social
cap a una societat més justa, solidària, igualitària, participativa
i democràtica. En particular, es consideren activitats
d’intervenció social dels serveis socials la promoció de l’accés
a l’ocupació i les activitats d’inserció laboral i formació per a
la qualificació professional.
A més, es consideren activitats socials d’interès general les
activitats d’intervenció social, duites a terme per organitzacions
no lucratives, realitzades per personal remunerat o per personal
voluntari, de manera desinteressada i lliurement. En concret,
s’hi consideren la provisió (disseny, prestació, avaluació i
millora) de serveis de responsabilitat pública, o aliens a aquesta
responsabilitat, i la realització d’altres activitats o projectes
d’intervenció.
L’article 6.4 de la Llei 3/2018 estableix que les prestacions
i els serveis de responsabilitat pública en l’àmbit de la
intervenció social que constitueixen el sistema de serveis
socials habitualment són de caràcter no econòmic; si més no,

IV
El règim d’acció concertada és una opció organitzativa que
permet concertar la prestació de serveis socials amb entitats no
lucratives del tercer sector d’acció social i, si escau, entitats del
sector privat, amb l’opció que quan existeixin anàlogues
condicions d’eficàcia, qualitat i costs, les administracions
públiques per a l’establiment de concerts han de donar prioritat
a les entitats sense ànim de lucre. Destaca la importància tant
històrica com quantitativa de la intervenció de les entitats
d’iniciativa privada sense ànim de lucre del tercer sector
d’acció social en els serveis socials.
Aquesta Llei determina l’abast i el significat d’aquesta acció
concertada, les modalitats de serveis i prestacions, així com el
sistema de contraprestació.
Els serveis que optin a un model d’acció concertada han de
disposar d’autorització i acreditació administrativa i han d’estar
inscrits en el Registre unificat de serveis socials, previst en la
Llei 4/2009, o en el registre d’entitats del Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, que s’ha de regular mitjançant reglament; així
mateix, cal complir un conjunt d’obligacions de gestió i de
control fixades legalment i desplegades reglamentàriament.
Correspon al Govern de les Illes Balears, entre les directrius
de planificació, establir els aspectes bàsics a què s’han de
sotmetre els concerts socials i l’abast corresponent. En concret,
s’han de regular: la tramitació de la sol·licitud per acollir-se a
aquesta modalitat, la durada màxima del concert i les causes
d’extinció; les obligacions de l’entitat titular del servei
concertat; la submissió de l’acció concertada al dret
administratiu, i les singularitats del règim del personal.
Ha d’existir una reglamentació que determini els drets i les
obligacions derivats de la selecció esmentada i estableixi les
condicions tècniques i econòmiques per a la prestació de
l’activitat concertada concreta. Les entitats que accedeixin al
règim de concertació l’han de formalitzar amb l’acord d’acció
concertada corresponent.
L’elecció de servei de serveis socials concertat no implica,
en cap cas, un tracte menys favorable ni un desavantatge per a
la ciutadania, i s’ha de respectar l’equivalència de prestació de
la cartera de serveis.
La quantia global dels fons públics destinats al sosteniment
dels serveis concertats, per fer efectiu el règim econòmic de les
prestacions de serveis socials objecte de concert, s’ha d’establir
en els pressuposts de la Comunitat Autònoma.
V
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Sempre hi ha la possibilitat de recórrer a fórmules de
contractació pública ordinària per poder preservar l’eficàcia del
sistema públic, quan aquest, per motius conjunturals, no pugui
donar compliment a les exigències de qualitat ¯per objecte o
termini¯ de determinats serveis o prestacions. En aquest cas,
s’ha de respectar el principi d’igualtat de tracte de totes les
persones o entitats licitadores, i la tipificació del contracte s’ha
d’ajustar a les notes pròpies, de tal manera que, en absència de
risc empresarial ¯l’ordinari¯, el contracte s’ha de qualificar
com a contracte de serveis, encara que es pot preveure un
termini conforme al mateix objecte i finalitat. A més, existeix
la possibilitat d’una regulació simplificada i de reserva de
contractes ¯habilitada per la Directiva 2014/24 en els articles
76 i 77¯ que es regulen, en l’àmbit competencial propi, en
aquesta Llei.
En contractes de prestacions directes a la ciutadania en
l’àmbit social, és possible adoptar mesures de licitació més
específiques, que atenguin les especialitats exposades. Això
significa que un contracte de prestacions personals de caràcter
social pot estar exceptuat de les regles de concurrència pròpies
d’un contracte típic de serveis o productes, atès el marcat
caràcter estratègic, des de la perspectiva de la prestació
correcta del servei, si s’opta per la modalitat de reserves. A més
d’aquesta opció, hi ha la possibilitat d’un procediment
simplificat que posi l’atenció en les mateixes característiques
del servei i, en especial, en la regla de la millor relació
qualitat/preu, que es concreta en la qualificació específica del
personal encarregat de prestar el servei, perquè no es pot
desconèixer que és una activitat d’interès general que es regeix,
principalment, pels principis d’universalitat, solidaritat,
eficiència econòmica i adequació.
En l’articulació d’aquest procediment especial, a més de
mesures de simplificació administrativa, es tenen en compte els
aspectes següents: a) la valoració especial de la solvència de les
entitats licitadores (amb limitació de la subcontractació); b) la
determinació de criteris d’adjudicació que posin en relleu la
relació qualitat/preu, vinculat a la qualitat, l’experiència
contrastada del personal que ha de prestar efectivament el
servei i la participació dels professionals en la gestió; c) la
regulació necessària de supòsits d’anormalitat en aquests
contractes des de la perspectiva social de l’oferta, i d) la
determinació de condicions especials d’execució que
garanteixin la prestació correcta del servei.
VI
D’acord amb l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, queden acreditats els principis de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i
eficiència. Sobre això, en virtut dels principis de necessitat i
eficàcia, aquesta norma identifica clarament les finalitats
perseguides i evita càrregues innecessàries. En aquest sentit,
estableix els principis bàsics de la contractació, l’acció
concertada i la cooperació directa entre les administracions i les
entitats privades per a la prestació de serveis a les persones en
l’àmbit dels serveis socials, amb la finalitat de proveir la
ciutadania de serveis de qualitat.
En virtut del principi de proporcionalitat, aquesta norma
conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat que

pretén cobrir, després de constatar que no hi ha altres mesures
menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions als
destinataris. D’aquesta manera, la definició d’instruments de
gestió per a la prestació de serveis a les persones en l’àmbit
dels serveis socials permet incorporar en la mateixa gestió
elements propis i específics del sistema de serveis socials de la
comunitat autònoma. Així, l’acció concertada, la reserva de
mercat, la priorització del tercer sector social i els convenis
singulars permeten donar més estabilitat i qualitat a la
col·laboració entre l’Administració pública i la iniciativa
privada, amb l’objecte de millorar la qualitat del sistema i
l’atenció a les persones.
Per garantir el principi de seguretat jurídica, aquesta norma
resulta coherent amb la resta de l’ordenació jurídica, nacional
i de la Unió Europea, per generar un marc normatiu estable,
predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti el
coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la
presa de decisions de les persones i les empreses. En aquest
cas, es pretén crear el marc normatiu regulador de la prestació
de serveis a les persones en l’àmbit dels serveis socials.
En aplicació del principi de transparència, els objectius de
la regulació i la justificació corresponent estan definits
clarament. Així mateix, en l’expedient queda acreditada la
consulta pública prèvia, prevista en l’article 133 de la Llei
39/2015. A més, al llarg de la norma es preveu el respecte als
principis de publicitat, transparència i no discriminació,
mitjançant, per exemple, la convocatòria dels concerts socials
o la publicació de la formalització corresponent, així com la
publicació dels contractes específics i dels convenis singulars
que estableix el capítol III.
Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, la norma
identifica clarament les finalitats perseguides i evita càrregues
innecessàries. Així, l’objecte de la norma és precisament el de
desenvolupar una nova forma de gestió dels serveis destinats i
d’atenció directa i immediata a les persones per aconseguir una
major eficiència, entesa no tan sols a efectes administratius i
d’estalvi de recursos, sinó també en termes d’una major qualitat
del servei i d’adequació a les necessitats reals i a l’elecció de la
persona usuària. Així, enfront d’altres sistemes de gestió com
ara la contractació, mitjançant l’acció concertada es prioritzen
altres aspectes com la lliure elecció de la persona o el seu
arrelament en l’entorn del servei del qual ha estat gaudint.
A més, cal destacar l’estudi d’aquesta norma per part del
Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, òrgan consultiu
i de participació social en l’àmbit dels serveis socials, regulat
en els articles 53 i següents de la Llei 4/2009. Així mateix, cal
destacar el dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, de 10 de juliol de 2018, d’acord amb la Llei 10/2000,
de 30 de novembre.
Capítol preliminar
Disposicions generals
Article 1
Objecte i finalitat de la Llei
1. Aquesta Llei té per objecte establir els principis bàsics de
la contractació, la concertació i la cooperació directa dels
serveis a les persones en l’àmbit social que formalitzin les
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administracions públiques competents a les Illes Balears, amb
la finalitat de proveir uns serveis de qualitat a la ciutadania.

Article 3
Principis de l’acció concertada

2. De conformitat amb els principis esmentats, es regulen
fórmules de col·laboració o concertació que serveixin per
complementar i preservar el model públic de prestació de
serveis a les persones en l’àmbit dels serveis socials,
caracteritzat per les notes d’universalitat, d’assegurament,
finançament i planificació públics, de gestió pública o privada
concertada partint de l’exigència d’idèntiques prestacions i
nivells de qualitat, i d’avaluació i control públics. Així mateix,
es dissenya un règim singular de contractació pública que posi
èmfasi en la qualitat, que es pot utilitzar quan s’usin fórmules
de contractació pública.

Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’ajustar als principis següents l’acció concertada amb tercers
per a la prestació de serveis socials a les persones:

3. Les fórmules que preveu aquesta norma s’han d’aplicar
atenent a la millor eficàcia i eficiència de la prestació que es
pretengui satisfer, per a la qual cosa cal motivar l’opció triada.
4. El Govern de les Illes Balears ha de promoure fórmules de
cooperació interadministrativa per aconseguir el millor
funcionament del model de prestació d’aquests serveis
essencials a les persones.

a) Subsidiarietat. És el principi conforme al qual l’acció
concertada amb entitats públiques o privades sense ànim de
lucre està subordinada, amb caràcter previ, a la utilització
òptima dels recursos propis.
b) Solidaritat. Cal potenciar la implicació de les entitats del
tercer sector en la prestació de serveis a les persones de
caràcter social, d’acord amb la Llei 3/2018.
c) Igualtat. S’ha de garantir que, en l’acció concertada,
l’atenció es presta a les persones usuàries en plena igualtat amb
les persones usuàries ateses directament per l’Administració
pública.

Capítol I
Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis
socials per a les persones mitjançant l’acció concertada

d) Eficiència pressupostària. Cal fixar contraprestacions
econòmiques per a les entitats concertades d’acord amb les
tarifes màximes i mínimes o els mòduls que s’estableixin, que
han de cobrir, com a màxim, els costs variables, fixos i
permanents de prestació del servei, sense incloure un benefici
industrial.

Article 2
De l’acció concertada de serveis socials per a les persones
a les Illes Balears

e) No discriminació. S’han d’establir condicions d’accés
a l’acció concertada que garanteixin la igualtat entre les entitats
que hi optin.

1. Les administracions competents de les Illes Balears, per
complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat
i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o
del servei d’orientació professional, poden encarregar la
prestació d’aquests serveis de la seva competència, mitjançant
el sistema d’acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del
tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de
la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d’acció social,
o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector
social, quan existeixin anàlogues condicions d’eficàcia, qualitat
i costs, d’acord amb els requisits que estableix aquesta Llei i
amb respecte als principis de publicitat, transparència i no
discriminació.

f) Publicitat. Les convocatòries d’acció concertada i
l’adopció d’acords d’acció concertada que se subscriguin s’han
de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per règim d’acció
concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos
en la cartera de serveis socials i del servei d’orientació
professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional
d’Ocupació, el finançament, l’accés i el control administratiu
dels quals són públics.
3. La cooperació mitjançant l’acció concertada comporta
l’adscripció funcional dels serveis corresponents a la Xarxa
Pública de Serveis Socials i suposa que les entitats concertades,
independentment de la naturalesa jurídica, se sotmetin a un
catàleg d’obligacions de control que en poden afectar el pla de
comptes i el sistema comptable, així com els sistemes
d’informació, el control de qualitat, l’auditoria de comptes, les
auditories de protecció de dades i la presentació d’una
planificació triennal de recursos humans i inversions. En tot
cas, s’ha de preservar el model de gestió privada del servei i la
seva identitat corporativa.

g) Transparència. Cal difondre al Portal de transparència
els acords d’acció concertada subscrits i els procediments en
tramitació, conforme a les condicions que estableix la
normativa estatal i autonòmica de transparència.
h) Intencionalitat social i ambiental. S’han d’aconseguir
diferents assoliments en àmbits com els d’igualtat de gènere i
d’innovació en la gestió de les entitats i els serveis públics, i
establir aquests objectius de manera expressa en l’objecte dels
concerts.
i) Participació. S’han d’establir mecanismes per a la
implicació efectiva de les persones usuàries en la prestació i
l’avaluació dels serveis.
j) Qualitat assistencial. És el principi que ha d’inspirar
l’organització de l’acció concertada en tots els aspectes.
k) Lliure elecció i arrelament de les persones usuàries. Són
els principals criteris d’elecció de l’entitat que ha de prestar el
servei.
Article 4
Planificació i objecte de l’acció concertada
1. Amb una periodicitat anual, les administracions de les Illes
Balears competents en matèria social i d’ocupació, com a part
de les competències en planificació, han de fer una previsió de
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les prestacions i els serveis que pretenen que siguin objecte
d’acció concertada, juntament amb una taxació del cost i un
informe justificatiu de la mancança de mitjans propis per a la
gestió, de la idoneïtat de la modalitat de gestió elegida i de la
planificació establerta per dotar-se de mitjans propis per a la
gestió directa d’aquestes prestacions o serveis quan sigui
previsible que s’hagin de prestar permanentment i, a més,
siguin essencials per a l’efectivitat dels drets socials.
2. Aquesta planificació ha de definir els serveis considerats, de
manera excepcional, serveis d’interès econòmic general. Per
determinar-ne aquest caràcter, s’ha de tenir en compte, com a
criteri fonamental, l’arrelament de les persones usuàries als
serveis i la implantació dels serveis al territori.
3. Poden ser objecte d’acció concertada dels serveis que
indica l’annex d’aquesta Llei:
a) La reserva i l’ocupació de places o la prestació de
serveis per a l’ús exclusiu de les persones usuàries del sistema
públic de serveis socials i de serveis d’orientació professional,
l’accés de les quals serà autoritzat per l’administració
competent quan les entitats compleixin els criteris prevists.
b) La gestió integral de prestacions tècniques o serveis de
serveis socials.
4. Els acords d’acció concertada han de garantir que l’atenció
que es presti a la ciutadania amb dret a cobertura de serveis
sigui la mateixa per a tothom, sense altres diferències que les
socials inherents a la mateixa naturalesa del procés assistencial
o de la prestació social.
5. Els serveis concertats formen part de la xarxa pública i no
poden cobrar a les persones usuàries cap quantitat diferent del
preu públic per les prestacions pròpies del sistema del servei
concertat de què es tracti. El cobrament a les persones usuàries
de qualsevol quantitat en concepte de serveis complementaris,
al marge del preu públic, ha de ser autoritzat per
l’administració competent.
Article 5
Requisits exigibles a les entitats gestores dels serveis
concertats
1. Poden subscriure acords d’acció concertada totes les
entitats del tercer sector d’acció social que prestin els serveis
objecte del concert i el sol·licitin expressament en els terminis
i la forma que es determinin.
2. No obstant l’apartat anterior, en els procediments d’acció
concertada de serveis declarats d’interès econòmic general,
poden subscriure concerts totes les persones físiques o
jurídiques de caràcter privat, amb ànim de lucre o sense, sigui
quina sigui la forma jurídica que adoptin, que prestin els serveis
objecte del concert i el sol·licitin expressament en els terminis
i la forma que es determinin.
3. Es pot utilitzar l’acció concertada amb les entitats que
compleixin els requisits establerts en la normativa de
desplegament d’aquesta Llei i, especialment, els següents:

Excepcionalment, en els casos en què s’acreditin les
circumstàncies de la disposició final primera, és suficient
l’autorització.
b) Estar inscrites en el registre corresponent.
c) Acreditar la disposició dels mitjans i els recursos
suficients per garantir el compliment de les condicions
previstes en l’acord d’acció concertada. En concret, en el cas
de reserva i ocupació de places, les entitats han d’acreditar la
titularitat del servei o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic
vàlid per un període no inferior a la vigència del concert.
d) Acreditar el compliment de qualsevol altra normativa
que, amb caràcter general o específic, els sigui aplicable, tant
per la naturalesa jurídica de l’entitat com pel tipus de servei
objecte del concert.
e) Comunicar, a l’efecte de l’acreditació preceptiva, els
canvis d’accionariat o de titularitat, per preservar la identitat
institucional que hagi justificat l’acord de col·laboració.
Reglamentàriament, la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria ha de regular la creació i les normes de funcionament
del registre d’entitats per poder optar a l’acció concertada en
els serveis d’orientació professional, així com els requisits per
a l’acreditació prevista en el lletra a d’aquest apartat.
4. La col·laboració s’ha de formalitzar mitjançant un
document administratiu denominat acord d’acció concertada,
el model del qual ha d’aprovar la persona titular del
departament competent. Es pot subscriure un únic concert per
a la reserva i l’ocupació de places en diversos serveis o per a la
gestió integral d’una pluralitat de prestacions o serveis quan
tots depenguin d’una mateixa entitat titular.
Article 6
Procediments de concertació i criteris de preferència a
favor d’entitats del tercer sector social
1. La normativa sectorial ha de regular els procediments
perquè les entitats que compleixin els requisits establerts es
puguin acollir al règim d’acció concertada conforme als
principis generals que fixa l’article 3 d’aquesta Llei.
2. La iniciació del procediment ha de quedar justificada
mitjançant una resolució acreditativa de la concurrència de
circumstàncies que fan necessari recórrer a l’acció concertada
per a la gestió d’una prestació de servei determinada, prevista
en l’article 4.
3. La selecció de les entitats, amb una convocatòria prèvia, si
escau, s’ha de basar en els criteris següents, que han de quedar
determinats en l’objecte i les condicions de la resolució:
a) L’arrelament de la persona en l’entorn d’atenció i les
condicions d’atenció que requereix.
b) La implantació a la localitat on s’hagi de prestar el
servei.
c) La lliure elecció i la llista d’espera d’accés als serveis.

a) Disposar de l’acreditació administrativa oportuna per a
la prestació del servei objecte de l’acció concertada.
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d) Qualssevol altres que resultin determinants per a la
valoració de la capacitat i la idoneïtat de les entitats.

g) El sistema de penalitzacions per incompliment de les
condicions de l’acord.

4. En els procediments de concertació per a serveis declarats
d’interès econòmic general en els quals puguin participar
entitats privades amb ànim de lucre, sempre que existeixin
anàlogues condicions d’eficàcia, qualitat i costs, així com
d’eficiència pressupostària, per formalitzar els acords d’acció
concertada tenen preferència les entitats del tercer sector social.

h) La resta de condicions exigides per la legislació vigent.

Article 7
Durada, renovació, modificació i extinció de l’acció
concertada
1. La durada dels acords d’acció concertada serà l’establerta
en cada acord, amb un màxim de deu anys. No obstant això, es
poden renovar d’acord amb el que s’estableixi
reglamentàriament i les normes pressupostàries, sempre que es
mantengui la demanda de prestació del servei.
2. Els acords d’acció concertada poden ser objecte de revisió
i, si escau, de modificació, en els termes establerts en l’acord
corresponent, quan variïn les circumstàncies inicials de la
subscripció, per adequar les condicions econòmiques i les
prestacions assistencials a les noves necessitats. En tot cas, el
canvi de finalitat de l’entitat o de control financer obliga a la
revisió de l’acord inicial d’acció concertada.
3. Una vegada extingit l’acord d’acció concertada per alguna
de les causes que estableix aquesta Llei, l’Administració que
hagi realitzat l’acció concertada ha de garantir a les persones
usuàries la continuïtat en la prestació del servei.
4. Queda prohibida la cessió, total o parcial, dels serveis
objecte de l’acord d’acció concertada. No obstant això, quan
l’entitat concertada sigui declarada en concurs de creditors,
l’administració pública competent pot autoritzar la cessió, amb
l’adopció de les mesures necessàries per garantir la continuïtat
i la qualitat del servei.
Article 8
Contingut mínim dels acords d’acció concertada

Article 9
Causes d’extinció dels acords d’acció concertada
1. Els acords d’acció concertada s’extingeixen per compliment
i venciment del termini, sempre que no s’hagin renovat d’acord
amb el que s’estableixi reglamentàriament i d’acord amb les
normes pressupostàries, o per resolució.
2. Són causes de resolució dels acords d’acció concertada les
següents:
a) Incompliment de les normes de caràcter obligatori a què
s’han de sotmetre els serveis socials i de les obligacions en
matèria de seguretat i instal·lacions.
b) Prestació defectuosa de les obligacions acordades.
c) Incompliment dels objectius qualitatius i quantitatius
establerts, sempre que l’incompliment sigui imputable a
l’entitat concertada, així com de les estipulacions essencials de
l’acord.
d) Infracció amb caràcter greu de la legislació fiscal,
laboral, de la Seguretat Social, d’integració social de
discapacitats i de prevenció de riscs laborals.
e) Pèrdua sobrevinguda de les condicions tècniques,
econòmiques i financeres que hagin habilitat l’acord o
revocació o caducitat de l’autorització d’obertura i
funcionament.
f) Alteració en el control de l’entitat per canvis en la
participació de l’accionariat quan aquesta condició hagi estat
determinant en la formalització de l’acord d’acció concertada.
g) Renúncia de l’entitat concertada.
h) Les altres que s’estableixin reglamentàriament.

Els acords d’acció concertada que se subscriguin han
d’incloure necessàriament estipulacions referides als apartats
següents:

Article 10
Avaluació i seguiment dels serveis prestats mitjançant acció
concertada

a) Les condicions tècniques d’execució.
b) El sistema per a l’accés de les persones usuàries.
c) La garantia dels drets de la persona usuària i la
informació a la ciutadania dels seus drets i deures.
d) El contingut dels serveis i la delimitació de les
prestacions que constitueixen l’objecte del concert.
e) La fórmula de pagament en contraprestació pels serveis
concertats, així com el sistema de facturació i la documentació
que s’ha d’aportar per a l’abonament dels serveis prestats.

1. El departament competent en la matèria de cada
administració que subscrigui acords d’acció concertada ha
d’aprovar un model d’avaluació dels continguts i les
estipulacions recollits en els acords d’acció concertada
d’assistència o de prestació de serveis socials.
2. Les entitats i els serveis concertats estaran sotmesos a les
actuacions que determini el departament competent en la
matèria de cada administració que subscrigui acords d’acció
concertada pel que fa a les condicions tècniques i l’avaluació
de la qualitat del servei, així com als processos de seguiment i
als controls econòmics i administratius que es vagin adoptant
per complir l’acord d’acció concertada.

f) La durada de l’acord i les causes de resolució.
3. Les qüestions litigioses derivades de l’aplicació del règim
d’acció concertada han de ser resoltes per l’administració
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pública competent, sens perjudici que, una vegada exhaurida la
via administrativa, puguin sotmetre’s a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Capítol II
Regles específiques de contractació pública de serveis
socials adreçats a les persones
Article 11
Regles singulars per a la contractació de serveis socials per
a les persones
Les previsions d’aquesta Llei són aplicables als contractes
de serveis socials prestats a les persones per part de les
administracions públiques competents en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 12
Exigències de solvència específica per garantir la qualitat
de la prestació
1. Per poder participar en les licitacions de serveis socials de
l’annex d’aquesta Llei, les empreses han d’acreditar una
solvència econòmica i financera suficient en una quantia
referida al volum de negocis en l’àmbit de les activitats
corresponent a la finalitat del contracte en relació, com a
màxim, amb els darrers tres exercicis disponibles, que s’ha de
determinar, en cada cas, en el plec de clàusules administratives
particulars, mai inferior al 75 % del pressupost base de
licitació, del lot en qüestió o de l’anualitat mitjana del contracte
en cas de contractes d’una durada superior a un any.
2. S’exigeix solvència tècnica acreditada mitjançant requisits
tècnics d’acreditació o estàndards de qualitat; experiència
prèvia en la gestió dels serveis objecte del contracte, que s’ha
de determinar, en cada cas, en el plec de clàusules
administratives particulars; disposició d’equip humà
professional en matèria de gestió dels serveis licitats, i
reinversió d’un percentatge mínim dels beneficis en la millora
de la gestió dels serveis adjudicats o distribució de beneficis
partint de criteris de participació.
3. En cap cas, no s’admet la subcontractació de la prestació
principal.
Article 13
Pressupost base de licitació
1. El pressupost base de la licitació ha d’incloure tots els costs
directes i indirectes de la prestació, entre els quals han de
constar necessàriament els costs salarials, els de la Seguretat
Social, els de formació permanent obligatòria, els
d’assegurances, els de prevenció de riscs laborals, els de
vigilància de la salut i, si escau, els derivats de la necessitat
d’uniformitat del personal mínim necessari per a l’execució del
contracte.
2. Aquests costs es calculen d’acord amb el que estableixi el
conveni col·lectiu de referència aplicable al sector que
correspongui i tenint en compte, si escau, el personal per
subrogar.

Article 14
Terminis dels contractes de serveis socials per a persones
Amb caràcter general, la durada d’aquests contractes és de
sis anys, tret que sigui necessari un termini superior per
circumstàncies degudament justificades, com ara l’adequada
amortització d’inversions en contractes especialment
complexos o la continuïtat de l’assistència per a les persones
usuàries a les quals el canvi de prestador pugui repercutir
negativament, amb respecte, en tot cas, als principis d’una
lliure i efectiva competència en el mercat.
Article 15
Utilització del model de concessió de serveis
1. Sempre que la qualitat de la prestació no se’n vegi afectada,
ni es posi en risc l’equitat del model, l’administració competent
pot utilitzar com a fórmula de provisió de determinats serveis
la concessió de serveis i transferir un risc operacional.
2. Són contractes de concessió de serveis els consistents en el
dret a explotar a risc i ventura el servei, o bé en el dret esmentat
acompanyat d’un preu, sempre que aquests serveis siguin
activitats de titularitat pública o competència pròpia.
3. La transferència al concessionari d’un risc operacional
resulta indispensable per atribuir a la relació jurídica la
condició de concessió de serveis. Les condicions restants, el fet
que la prestació vagi destinada directament a la utilització dels
particulars i que l’organització del servei s’encomani en major
o menor grau al concessionari són conseqüències, bé del mateix
concepte de servei públic que té l’objecte de la concessió, bé de
la mateixa exigència d’assumpció del risc derivat de
l’explotació del servei.
4. El termini d’una concessió de serveis s’ha de justificar en
el temps de recuperació dels costs d’inversió amb referència a
la taxa interna de rendibilitat oferta.
Article 16
Criteris d’adjudicació vinculats a la qualitat
1. L’adjudicació de contractes dels serveis que consten en
l’annex d’aquesta Llei es pot dur a terme, quan es consideri
convenient per a una millor execució de la prestació, respectant
les exigències de la legislació en matèria de contractació
pública i a l’empara de la disposició addicional quaranta-setena
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, mitjançant les regles singulars següents:
a) S’ha d’exigir una qualificació subjectiva especial que
acrediti l’experiència i la qualitat i la disponibilitat de mitjans
adequats per complir la prestació de conformitat amb el que
estableix aquesta Llei.
b) S’ha d’atendre, com a criteri d’adjudicació per
determinar l’oferta més avantatjosa o, si escau, de negociació,
el major valor afegit de l’oferta des de la perspectiva de la
qualitat i la garantia de continuïtat, accessibilitat, assequibilitat,
disponibilitat i exhaustivitat dels serveis.
2. En aquest supòsit, el preu, com a criteri d’adjudicació, no
pot superar, en la ponderació, el 20 %, i es poden exigir i
valorar com a criteris d’adjudicació els següents:
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a) Un pla de gestió en el qual, més enllà dels requisits
mínims establerts en el plec de prescripcions tècniques, es
valorin elements com la determinació d’objectius assistencials.

Article 18
Contractes reservats a entitats del tercer sector en l’àmbit
dels serveis socials

b) Els mitjans de control i garantia de la qualitat, i els
instruments per afavorir l’accessibilitat i la resolució dels
serveis.

1. El departament competent en la matèria pot reservar a
determinades organitzacions la participació en els
corresponents procediments d’adjudicació de contractes dels
serveis socials que consten en la disposició addicional
quaranta-vuitena de la Llei 9/2017.

c) Els mecanismes per possibilitar la participació dels
professionals en la gestió.
d) Les estratègies de millora de la gestió i la prestació dels
serveis.
e) Les polítiques de coordinació i potenciació del treball en
xarxa amb altres dispositius assistencials.
f) Els plans per millorar la resposta a la demanda no urgent
de serveis i resoldre situacions d’increment de la demanda i
l’atenció domiciliària.
g) Els programes d’atenció a col·lectius socialment
vulnerables, i els programes de promoció de la salut, els
programes docents i els programes de recerca.
h) La implicació i la corresponsabilització de les persones
usuàries, així com les solucions d’innovació que aportin més
valor afegit al servei, elements tots ells en relació amb els
serveis objecte del contracte.
i) L’experiència del personal directiu del contracte en la
direcció o la coordinació de serveis similars (amb l’adjudicació
d’una puntuació determinada per cada any d’experiència).

2. Les organitzacions a què es refereix l’apartat anterior han
de complir les condicions següents:
a) L’objectiu ha de ser la realització d’una missió de servei
públic vinculada a la prestació dels serveis esmentats.
b) Els beneficis s’han de reinvertir per assolir l’objectiu de
l’organització; en cas que es distribueixin o redistribueixin
beneficis, la distribució o redistribució s’ha de basar en
consideracions de participació.
c) Les estructures de direcció o propietat de l’organització
que executi el contracte s’han de basar en la propietat dels
empleats o en principis de participació o han d’exigir la
participació activa dels empleats, les persones usuàries o les
parts interessades.
d) El poder adjudicador de què es tracti no ha d’haver
adjudicat a l’organització un contracte per als mateixos serveis
d’acord amb aquest article en els tres anys precedents amb un
import superior a 750.000 €.
3. La durada màxima del contracte no pot excedir els tres
anys.

j) Les mesures de formació i reciclatge dels professionals.
k) Les mesures de conciliació.

4. En els anuncis de licitació corresponents s’ha de fer
referència a aquesta disposició.

En tot cas, aquests criteris han de respectar el que disposa
l’article 145.5 de la Llei 9/2017.

Article 19
Responsable del contracte

3. S’han d’excloure del procediment de contractació les
ofertes que no obtenguin, com a mínim, el 50 % de la puntuació
corresponent a la qualitat tècnica.

1. En els contractes objecte d’aquesta Llei, l’òrgan de
contractació ha de nomenar una persona responsable del
contracte que, en cas que sigui funcionari públic, té atribuïda la
condició d’autoritat, d’acord amb la normativa de funció
pública.

Article 17
Ofertes anormalment baixes
1. En tot cas, els plecs han d’establir els criteris per determinar
les ofertes anormalment baixes. Aquests criteris es poden
fonamentar en l’incompliment de disposicions de compliment
obligat en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de
treball o costs salarials mínims per categoria professional, o en
el fet que es posi en risc objectiu el compliment de les
condicions especials d’execució que constin en el plec.
2. En el cas que s’identifiqui una oferta anormalment baixa,
s’ha de requerir, entre altres aspectes, el desglossament dels
preus i la justificació de l’impacte de les condicions socials i
organitzatives del servei per acreditar la viabilitat de les
propostes econòmiques.

2. El plec o document que regeix la contractació determina les
facultats concretes de control d’execució atribuïdes a la persona
responsable del contracte, les quals, com a mínim, són les
següents:
a) Actuar com a representant de l’òrgan de contractació en
les relacions amb el contractista; ser l’únic interlocutor vàlid
per dictar les instruccions d’execució a la persona representant
del contractista, i proposar la interpretació del contracte davant
l’òrgan de contractació.
b) Fer el seguiment del compliment del contracte,
mitjançant controls i informes periòdics.
c) Verificar el compliment de les condicions especials
d’execució, inclòs el manteniment dels requisits de solvència
del contractista i dels subcontractistes.
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d) Informar sobre els incompliments contractuals i
proposar a l’òrgan de contractació la imposició de penalitats o,
si escau, la resolució del contracte.
e) Proposar a l’òrgan de contractació, si són procedents,
les modificacions i les pròrrogues del contracte.
f) Certificar l’execució correcta de la prestació, a l’efecte
del reconeixement de l’obligació de pagament.
3. Els responsables del contracte han de subscriure el Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública
i les declaracions de béns o interessos que s’estableixin
reglamentàriament.
4. L’òrgan de contractació, si s’aparta d’alguna proposta de la
persona responsable del contracte en l’àmbit de competències
corresponent, ha de motivar per escrit la decisió.
5. En el marc de les funcions d’assistència i de cooperació
amb els ens locals, i d’acord amb el que estableixi la legislació
vigent, els òrgans supramunicipals i el departament competent
en matèria d’administració local han d’assistir els municipis
que ho requereixin en les funcions de la persona responsable
del contracte.
Article 20
Condicions especials d’execució
1. En els contractes objecte d’aquesta Llei, els òrgans de
contractació hi han d’incloure condicions especials d’execució,
que es poden qualificar com a obligacions essencials, que
assegurin que els serveis contractats es presten en condicions
de qualitat, continuïtat, accessibilitat, disponibilitat,
exhaustivitat i innovació.
2. En tot cas, s’hi han d’incloure les següents condicions
especials d’execució dels contractes:
a) L’obligació de la persona o entitat contractista de
nomenar una persona representant que actuï com a únic
interlocutor amb la persona responsable del contracte.
b) El compliment del pla de gestió del servei.
c) Condicions especials vinculades al manteniment de
l’estabilitat laboral en el servei, que es poden concretar en una
durada mínima dels contractes laborals que inclogui com a
mínim la vigència del contracte, o vinculades al manteniment
de les condicions laborals existents.
d) L’adequació dels mitjans personals adscrits al contracte
respecte a la idoneïtat dels professionals directius i del personal
segons la titulació i l’especialització i respecte als programes
de formació i de control de qualitat.
e) Mesures de control de la qualitat i de valoració de les
persones usuàries.
3. Quan l’òrgan de contractació ho consideri convenient per
garantir la continuïtat i la qualitat del servei, es pot exigir al
contractista, en el plec o document que regeix la contractació:

a) La subrogació de tot o part del personal que executi el
contracte en el moment de la licitació, o l’establiment de
protocols d’actuació o sistemes de garantia per a situacions que
puguin posar en perill la continuïtat del servei.
b) Condicions de millora ambiental, d’eficiència energètica
o, quan sigui procedent, vinculades a l’alimentació de
proximitat i ecològica, segons l’objecte del contracte.
c) Mesures de control del compliment i el manteniment
dels elements d’accessibilitat, d’acord amb la normativa.
d) Condicions d’execució destinades a la integració social,
com ara l’obligació de contractar persones en risc d’exclusió o
subcontractar parts accessòries en centres especials de treball
o empreses d’inserció sociolaboral, sempre que el nombre de
persones destinades a l’execució del contracte, la tipologia de
la prestació o l’existència de prestacions accessòries ho
permetin.
En el cas que l’entitat gestora del servei contractat prevegi
la contractació o subcontractació de persones en risc d’exclusió
o de centres especials de treball o empreses d’inserció
sociolaboral, s’ha d’exigir de manera específica la protecció
d’aquestes persones en les avaluacions de riscs laborals, així
com l’adopció, si escau, de les mesures preventives i de
protecció necessàries.
Capítol III
Sistema de cooperació directa amb entitats del tercer
sector social
Article 21
Cooperació directa amb entitats del tercer sector social
1. Quan l’activitat de les entitats del tercer sector social tengui
un caràcter singular, tal com es defineix en l’article 12.3 de la
Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d’acció social,
poden cooperar directament en la prestació de determinats
serveis socials d’acord amb la planificació i la legislació
establertes.
2. La possibilitat d’aquesta cooperació s’ha de justificar en
una millor eficiència de la prestació i eficàcia pressupostària i
en la no distorsió indeguda de la competència. En concret, les
condicions de cooperació no poden implicar l’obtenció de cap
benefici de les prestacions, independentment del reembors dels
costs variables, fixos i permanents necessaris per prestar-les, ni
proporcionar cap benefici als membres de les entitats, ni
referir-se a les activitats comercials que duen a terme aquestes
entitats.
3. És preceptiu que les associacions de voluntariat i les
institucions que puguin participar en accions de cooperació
estiguin inscrites en el registre corresponent, amb la finalitat
d’acreditar el compliment dels requisits establerts en aquesta
norma i en altres normatives aplicables.
4. Els acords de cooperació directa tenen la forma de conveni
singular de cooperació i es regeixen pel que disposa la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques. Aquests acords s’han de publicar a la pàgina web del
Govern de les Illes Balears.
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Article 22
Principis de contractació de les entitats concertades

dins el marc competencial que estableix l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears.

Les entitats que col·laborin mitjançant acció concertada o
cooperació directa i que no tenguin la condició de poder
adjudicador, han d’aplicar, sempre que sigui possible, els
principis de transparència i de concurrència quan hagin de
subscriure contractes.

2. Aquesta Llei entra en vigor vint dies després de la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició addicional única
Règim supletori aplicable

75330000-8 Prestacions familiars (prestacions econòmiques)
75231240-8 Serveis de reinserció (presó)
79611000-0 Serveis de cerca de feina (inserció laboral)
85310000-5 Serveis d’assistència social
85321000-5 Serveis socials administratius
85322000-2 Programa d’acció municipal
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals
98130000-3 Serveis diversos prestats per associacions

En totes les qüestions no previstes expressament en el
capítol II d’aquesta Llei, sobre les regles específiques de
contractació pública de serveis socials adreçats a les persones,
s’ha d’aplicar la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Disposició transitòria única
Règim transitori dels procediments

Annex
Codis CPV de serveis socials

Servei de menjar a domicili:
55521000-8 Serveis de subministrament de menjars per a
particulars
55521100-9 Serveis de lliurament de menjars a domicili
55521200-0 Serveis de lliurament de menjars

Aquesta Llei no és aplicable als procediments iniciats abans
que entri en vigor, els quals es regeixen per la normativa
anterior.

Palma, 24 d’agost de 2018
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socías

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
en el que contradiguin o s’oposin al que disposa aquesta Llei.
Disposició final primera
Excepcions al requisit de l’acreditació
Per motius d’urgència o quan es tracti de serveis
d’implantació recent, sempre que no es puguin satisfer les
necessitats de la població amb altres serveis idonis,
l’Administració, amb l’acreditació prèvia d’aquestes
circumstàncies, pot subscriure acords d’acció concertada amb
les entitats d’iniciativa privada que tenguin autoritzats els
serveis. Aquests concerts s’han de subscriure per un any i es
poden ampliar i renovar si, en aquest període, els serveis
obtenen l’acreditació o si subsisteixen les necessitats que
n’hagin motivat la formalització.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de setembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)

Disposició final segona
Registre d’entitats d’ocupació
El Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria, ha d’aprovar, en el termini
màxim de divuit mesos des que entri en vigor aquesta Llei, el
reglament de creació i normes de funcionament del registre
d’entitats per poder optar a l’acció concertada en els serveis
d’orientació professional, així com els requisits per a
l’acreditació prevista en la lletra a de l’apartat 2 de l’article 5.
Disposició final tercera
Desplegament i entrada en vigor de la Llei
1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears a dictar les
disposicions necessàries per aplicar i desplegar aquesta Llei,

RGE núm. 8666/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
projecte de la connexió elèctrica entre Mallorca i Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Compta el Govern amb un informe d'impacte
mediambiental per al tram subterrani de Menorca entre Cala En
Bosch i Ciutadella (12,303 km)?
Palma, a 3 de setembre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
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B)
RGE núm. 8684/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
accessibilitat en el transport nàutic de passatgers interilles.

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

Quantes de les declaracions responsables d'inici d'activitat
en habitatges presentades des de dia 1 d'agost han estat
informades o revisades pel servei administratiu o tècnic de la
Conselleria de Turisme?

Ha posat el Govern algun tipus de control a l'empresa
Balearia sobre l'aplicació de la Llei d'accessibilitat en els
trajectes interilles?
Palma, a 3 de setembre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

F)
RGE núm. 8766/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a declaracions responsables, 4.

C)
RGE núm. 8763/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a declaracions responsables, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin termini té previst la Conselleria de Turisme que
haurà verificat la correcció i conformitat a dret de la
presentació d'una declaració responsable per a estada en
habitatge?

Quantes declaracions responsables d'inici d'activitat
turística per a estades en habitatges s'han presentat des de dia
1 d'agost?
Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

G)
RGE núm. 8767/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a nou IES Son Ferriol.

D)
RGE núm. 8764/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a declaracions responsables.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament 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.
Ha acabat la Conselleria d'Educació la redacció del projecte
del nou IES de Son Ferriol?

De les declaracions responsables d'inici d'activitat turística
per a estades en habitatges presentades des de dia 1 d'agost,
quantes s'han presentat a cada municipi de Balears i per a
quines modalitats d'estada?
Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 8765/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a declaracions responsables, 3.

Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 8768/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a nou IES Son Ferriol, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina previsió de licitació de les obres del nou IES de Son
Ferriol té la Conselleria d'Educació?
Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 8769/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a projectes d'acord amb la disposició addicional
tercera de la Llei 6/2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de projectes i amb quin pressupost a cada projecte
s'han presentat a la Conselleria de Turisme d'acord amb la
disposició addicional tercera de la Llei 6/2017?
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Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

L)
RGE núm. 8829/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en serveis socials el mes de juliol.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de juliol de 2018 corresponent a serveis
socials?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
M)
J)
RGE núm. 8827/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en sanitat el mes de juliol.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de juliol de 2018 corresponent a sanitat?

RGE núm. 8830/18, 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'agost.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament 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'agost de 2018 corresponent a serveis
socials?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

K)

N)

RGE núm. 8828/18, 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'agost.

RGE núm. 8831/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en educació el mes de juliol.

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

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

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

Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de juliol de 2018 corresponent a educació?
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Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

O)

R)

RGE núm. 8832/18, 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'agost.

RGE núm. 8835/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 d'agost 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 (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'agost de 2018 corresponent a educació?

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 d'agost de
2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

P)
RGE núm. 8833/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat el mes de juliol.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de juliol de 2018 llevat de sanitat,
educació i serveis socials?

S)
RGE núm. 8836/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 d'agost de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Q)
RGE núm. 8834/18, 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'agost.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament 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'agost de 2018 llevat de sanitat, educació
i serveis socials?

T)
RGE núm. 8837/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 d'agost
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alcúdia
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de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Ariany
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

U)
RGE núm. 8838/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 d'agost
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Algaida
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

X)
RGE núm. 8841/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 d'agost de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Artà de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

V)
RGE núm. 8839/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 d'agost
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Andratx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Y)
RGE núm. 8842/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1
d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Banyalbufar de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

W)
RGE núm. 8840/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 d'agost 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.

Z)
RGE núm. 8843/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1
d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AA)
RGE núm. 8844/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 d'agost
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 Búger
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AB)
RGE núm. 8845/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 d'agost
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AC)
RGE núm. 8846/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 d'agost
de 2018.

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

AD)
RGE núm. 8847/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1
d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campanet de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AE)
RGE núm. 8848/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 d'agost
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AF)
RGE núm. 8849/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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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
Pollença de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AG)
RGE núm. 8850/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 d'agost
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
Porreres de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AH)
RGE núm. 8851/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1
d'agost 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
Puigpunyent de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AI)
RGE núm. 8852/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'agost
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 Sa
Pobla de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AJ)
RGE núm. 8853/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany a 1 d'agost 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 Sant
Antoni de Portmany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AK)
RGE núm. 8854/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1
d'agost 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 Sant
Joan de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AL)
RGE núm. 8855/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja a 1 d'agost de 2018.

AO)
RGE núm. 8858/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1
d'agost 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 Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 d'agost de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AM)
RGE núm. 8856/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia a 1 d'agost de 2018.

AP)
RGE núm. 8859/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
d'agost 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
Josep de Sa Talaia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 d'agost de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AN)
RGE núm. 8857/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar a 1 d'agost de 2018.

AQ)
RGE núm. 8860/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eulàlia d'Es
Riu a 1 d'agost 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
Llorenç des Cardassar de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 d'agost de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AR)
RGE núm. 8861/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 d'agost de 2018.

AU)
RGE núm. 8864/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 d'agost de
2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AS)
RGE núm. 8862/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí a 1 d'agost de 2018.

AV)
RGE núm. 8865/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 d'agost
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
Maria del Camí de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 d'agost 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
Sencelles de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AT)
RGE núm. 8863/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 d'agost
de 2018.

AW)
RGE núm. 8866/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1
d'agost 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
Santanyí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost 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 Ses
Salines de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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AX)
RGE núm. 8867/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 d'agost de
2018.

BA)
RGE núm. 8870/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1
d'agost de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AY)
RGE núm. 8868/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 d'agost de
2018.

BB)
RGE núm. 8871/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 d'agost 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 Sóller
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost 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
Vilafranca de Bonany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 d'agost de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

AZ)
RGE núm. 8869/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1
d'agost de 2018.

BC)
RGE núm. 8872/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1
d'agost 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 Son
Servera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost 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 d'agost de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BD)
RGE núm. 8873/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 d'agost de 2018.

BG)
RGE núm. 8876/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 d'agost 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
Ciutadella de Menorca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 d'agost 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 Deià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BE)
RGE núm. 8874/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 d'agost
de 2018.

BH)
RGE núm. 8877/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 d'agost 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 Consell
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost 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'Eivissa
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BF)
RGE núm. 8875/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 d'agost
de 2018.

BI)

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8878/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 d'agost
de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BJ)
RGE núm. 8879/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1
d'agost de 2018.

BM)
RGE núm. 8882/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 d'agost
de 2018.

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BK)
RGE núm. 8880/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 d'agost de 2018.

BN)
RGE núm. 8883/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 d'agost
de 2018.

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BL)
RGE núm. 8881/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 d'agost
de 2018.

BO)
RGE núm. 8884/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 d'agost
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 d'agost 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
d'agost de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BP)
RGE núm. 8885/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1
d'agost de 2018.

BS)
RGE núm. 8888/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 d'agost 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
Ferreries de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BQ)
RGE núm. 8886/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1
d'agost de 2018.

BT)
RGE núm. 8889/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 d'agost 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
Formentera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'agost 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 Lloret
de Vistalegre de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 d'agost de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BR)
RGE núm. 8887/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1
d'agost de 2018.

BU)
RGE núm. 8890/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'agost
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 d'agost 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 d'agost de
2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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BV)
RGE núm. 8891/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 d'agost de
2018.

BY)
RGE núm. 8894/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
a 1 d'agost 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 Llubí
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost 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
Mancor de la Vall de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 d'agost de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BW)
RGE núm. 8892/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1
d'agost de 2018.

BZ)
RGE núm. 8895/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 d'agost 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
Llucmajor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 d'agost 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 Maó de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

BX)
RGE núm. 8893/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1
d'agost de 2018.

CA)
RGE núm. 8896/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a
1 d'agost 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
d'agost 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 d'agost de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CB)
RGE núm. 8897/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1
d'agost de 2018.

CE)
RGE núm. 8900/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 d'agost
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
Marratxí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CC)
RGE núm. 8898/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1
d'agost de 2018.

CF)
RGE núm. 8901/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 d'agost 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
Montuïri de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
d'agost 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 Petra
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 d'agost de
2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CD)
RGE núm. 8899/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 d'agost de
2018.

CG)
RGE núm. 8902/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de
setembre 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 d'agost 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'Alaior
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CH)
RGE núm. 8903/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de
setembre de 2018.

CK)
RGE núm. 8906/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de
setembre 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 setembre
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
setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CI)

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8904/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de
setembre de 2018.

CL)
RGE núm. 8907/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de
setembre 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'Alcúdia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre 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'Ariany
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CJ)

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8905/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 de
setembre de 2018.

CM)
RGE núm. 8908/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 de setembre
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'Algaida
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CN)
RGE núm. 8909/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de
setembre de 2018.

CQ)
RGE núm. 8912/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de
setembre 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 setembre 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 setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CO)
RGE núm. 8910/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de
setembre de 2018.

CR)
RGE núm. 8913/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 de
setembre 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
Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de setembre 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 Calvià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CP)
RGE núm. 8911/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 de
setembre de 2018.

CS)
RGE núm. 8914/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1 de
setembre 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 Búger
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre 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
Campanet de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CT)
RGE núm. 8915/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 de
setembre de 2018.

CW)
RGE núm. 8918/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 de
setembre 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 setembre 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
setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CU)
RGE núm. 8916/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de
setembre de 2018.

CX)
RGE núm. 8919/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 de
setembre 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
Capdepera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de setembre 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 Costitx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

CV)
RGE núm. 8917/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 de setembre de 2018.

CY)
RGE núm. 8920/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 de
setembre 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
Ciutadella de Menorca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de setembre 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 Deià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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CZ)
RGE núm. 8921/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de
setembre de 2018.

DC)
RGE núm. 8924/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 de setembre 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
setembre 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 setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DA)
RGE núm. 8922/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de
setembre de 2018.

DD)
RGE núm. 8925/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de
setembre de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DB)
RGE núm. 8923/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de
setembre de 2018.

DE)
RGE núm. 8926/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de
setembre de 2018.

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DF)
RGE núm. 8927/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de
setembre de 2018.

DI)

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8930/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de
setembre de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DG)
RGE núm. 8928/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de
setembre de 2018.

DJ)
RGE núm. 8931/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de
setembre de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DH)
RGE núm. 8929/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de
setembre de 2018.

DK)
RGE núm. 8932/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 de setembre
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
Ferreries de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de setembre de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DL)
RGE núm. 8933/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 de setembre de 2018.

DO)
RGE núm. 8936/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de
setembre 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 setembre 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 setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DM)
RGE núm. 8934/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de
setembre de 2018.

DP)
RGE núm. 8937/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 de
setembre de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DN)
RGE núm. 8935/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 de
setembre de 2018.

DQ)
RGE núm. 8938/18, 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 setembre 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 Llubí
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre 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
Mancor de la Vall de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DR)
RGE núm. 8939/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 de
setembre de 2018.

DU)
RGE núm. 8942/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de
setembre 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
setembre 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 setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DS)
RGE núm. 8940/18, 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 setembre de 2018.

DV)
RGE núm. 8943/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 de
setembre de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DT)
RGE núm. 8941/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de
setembre de 2018.

DW)
RGE núm. 8944/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma a 1 de
setembre 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
Marratxí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de setembre de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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DX)
RGE núm. 8945/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 de
setembre de 2018.

EA)
RGE núm. 8948/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de
setembre 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
setembre 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 setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DY)
RGE núm. 8946/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 de
setembre de 2018.

EB)
RGE núm. 8949/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de
setembre de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

DZ)
RGE núm. 8947/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 de
setembre de 2018.

EC)
RGE núm. 8950/18, 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 setembre 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
Porreres de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de setembre 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
Antoni de Portmany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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ED)
RGE núm. 8951/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de
setembre de 2018.

EG)
RGE núm. 8954/18, 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 setembre 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
setembre 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 setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EE)
RGE núm. 8952/18, 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 setembre de 2018.

EH)
RGE núm. 8955/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de
setembre 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 Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de setembre de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EF)
RGE núm. 8953/18, 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 setembre de 2018.

EI)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament 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
Josep de Sa Talaia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de setembre de 2018?

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 8956/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
de setembre de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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RGE núm. 8957/18, 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 setembre de 2018.

EM)
RGE núm. 8960/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de
setembre 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 setembre 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 setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EK)
RGE núm. 8958/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 de setembre de 2018.

EN)
RGE núm. 8961/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 de
setembre de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EL)
RGE núm. 8959/18, 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 setembre de 2018.

EO)
RGE núm. 8962/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de
setembre 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
Maria del Camí de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de setembre 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
Sencelles de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EP)
RGE núm. 8963/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de
setembre de 2018.

ES)
RGE núm. 8966/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de
setembre 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
setembre 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
setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EQ)
RGE núm. 8964/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 de
setembre de 2018.

ET)
RGE núm. 8967/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de
setembre de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

ER)
RGE núm. 8965/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 de
setembre de 2018.

EU)
RGE núm. 8968/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 de setembre 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 Sóller
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
setembre 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
Vilafranca de Bonany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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EV)
RGE núm. 8969/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 d'agost
de 2018.

EY)
RGE núm. 8972/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1
d'agost de 2018.

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

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EW)
RGE núm. 8970/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
d'agost de 2018.

EZ)
RGE núm. 8973/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 de
setembre de 2018.

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

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

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

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

EX)
RGE núm. 8971/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1
d'agost de 2018.

FA)
RGE núm. 8974/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
de setembre de 2018.

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

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

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

Palma, 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

8864

BOPIB núm. 156 - 14 de setembre de 2018

FB)
RGE núm. 8975/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1 de
setembre 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 setembre de 2018?
Palma, 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FC)
RGE núm. 8976/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1 de
setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FD)
RGE núm. 8977/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior
a 1 d'agost 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'Alaior a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FE)
RGE núm. 8978/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute

del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró
a 1 d'agost 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'Alaró a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FF)
RGE núm. 8979/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FG)
RGE núm. 8980/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FH)
RGE núm. 8981/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Andratx
a 1 d'agost 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 d'Andratx a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FI)
RGE núm. 8982/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany
a 1 d'agost 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FJ)
RGE núm. 8983/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a
1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Artà a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FK)
RGE núm. 8984/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Banyalbufar a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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FL)
RGE núm. 8985/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Binissalem a 1 d'agost 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FM)
RGE núm. 8986/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger
a 1 d'agost 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FN)
RGE núm. 8987/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Bunyola a 1 d'agost 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FO)
RGE núm. 8988/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià
a 1 d'agost de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Calvià a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FP)
RGE núm. 8989/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campanet a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campanet a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FQ)
RGE núm. 8990/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campos a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campos a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FR)
RGE núm. 8991/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Capdepera a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 d'agost de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FS)
RGE núm. 8992/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FT)
RGE núm. 8993/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Consell
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Consell a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FU)
RGE núm. 8994/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Costitx a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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FV)
RGE núm. 8995/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià
a 1 d'agost 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'Es Mercadal a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

FW)
RGE núm. 8996/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa
a 1 d'agost 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.

FZ)
RGE núm. 8999/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran a 1 d'agost 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

FX)
RGE núm. 8997/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Castell a 1 d'agost 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.

GA)
RGE núm. 9000/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca
a 1 d'agost 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'Escorca a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

FY)
RGE núm. 8998/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Mercadal a 1 d'agost de 2018.

GB)
RGE núm. 9001/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Esporles a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 d'agost de 2018?
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Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GC)
RGE núm. 9002/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Estellencs a 1 d'agost 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.

GF)
RGE núm. 9005/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Formentera a 1 d'agost 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

GD)
RGE núm. 9003/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Felanitx a 1 d'agost 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.

GG)
RGE núm. 9006/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Fornalutx a 1 d'agost 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

GE)
RGE núm. 9004/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ferreries a 1 d'agost 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.

GH)
RGE núm. 9007/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a
1 d'agost 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

RGE núm. 9008/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre a 1 d'agost 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 Lloret de Vistalegre a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GJ)
RGE núm. 9009/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GK)
RGE núm. 9010/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llubí a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GL)
RGE núm. 9011/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Llucmajor a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 d'agost de 2018?
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Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GM)
RGE núm. 9012/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Manacor a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GN)
RGE núm. 9013/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Mancor de la Vall a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GO)
RGE núm. 9014/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a
1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maó a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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GP)
RGE núm. 9015/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria
de la Salut a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

GQ)
RGE núm. 9016/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Marratxí a 1 d'agost 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.

GT)
RGE núm. 9019/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Palma 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

GR)
RGE núm. 9017/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Montuïri a 1 d'agost 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.

GU)
RGE núm. 9020/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Petra a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre 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 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GS)
RGE núm. 9018/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro
a 1 d'agost de 2018.

GV)
RGE núm. 9021/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Pollença a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Pollença a 1 d'agost de 2018?
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Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GW)
RGE núm. 9022/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Porreres a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Porreres a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GX)
RGE núm. 9023/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Puigpunyent a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

GY)
RGE núm. 9024/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa
Pobla a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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GZ)
RGE núm. 9025/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HA)
RGE núm. 9026/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HB)
RGE núm. 9027/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HC)
RGE núm. 9028/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia a 1 d'agost de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HD)
RGE núm. 9029/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HE)
RGE núm. 9030/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Lluís a 1 d'agost de 2018.

HG)
RGE núm. 9032/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HH)
RGE núm. 9033/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Margalida a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 d'agost de 2018?

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

HF)
RGE núm. 9031/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eugènia a 1 d'agost 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.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HI)
RGE núm. 9034/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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HJ)
RGE núm. 9035/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Santanyí a 1 d'agost 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 Ses Salines a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

HK)
RGE núm. 9036/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva
a 1 d'agost 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.

HN)
RGE núm. 9039/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sineu a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

HL)
RGE núm. 9037/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Sencelles a 1 d'agost 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.

HO)
RGE núm. 9040/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller
a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sóller a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

HM)
RGE núm. 9038/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses
Salines a 1 d'agost de 2018.

HP)
RGE núm. 9041/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son
Servera a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 d'agost de 2018?
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Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HQ)
RGE núm. 9042/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Valldemossa a 1 d'agost 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 d'agost 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HR)
RGE núm. 9043/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 d'agost de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HS)
RGE núm. 9044/18, 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 setembre 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.

HT)
RGE núm. 9045/18, 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 setembre 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'Alaró a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HU)
RGE núm. 9046/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HV)
RGE núm. 9047/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HW)
RGE núm. 9048/18, 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 setembre 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 d'Andratx a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HX)
RGE núm. 9049/18, 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 setembre de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IA)
RGE núm. 9052/18, 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 setembre 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HY)
RGE núm. 9050/18, 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 setembre de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IB)
RGE núm. 9053/18, 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 setembre 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

HZ)
RGE núm. 9051/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de setembre de 2018?
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Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IC)
RGE núm. 9054/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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ID)
RGE núm. 9055/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

IE)
RGE núm. 9056/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 9059/18, 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 setembre 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 setembre de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

II)
RGE núm. 9060/18, 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 setembre de 2018.

IF)
RGE núm. 9057/18, 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 setembre de 2018.

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

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

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

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

IJ)
RGE núm. 9061/18, 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 setembre de 2018.

IG)
RGE núm. 9058/18, 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 setembre 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 Costitx a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IK)
RGE núm. 9062/18, 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 setembre de 2018.

IN)
RGE núm. 9065/18, 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 setembre 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IL)
RGE núm. 9063/18, 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 setembre de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IO)
RGE núm. 9066/18, 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 setembre 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IM)
RGE núm. 9064/18, 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 setembre de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IP)
RGE núm. 9067/18, 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 setembre 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'Escorca a 1 de setembre de 2018?

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

IQ)
RGE núm. 9068/18, 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 setembre 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 d'Esporles a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IR)
RGE núm. 9069/18, 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 setembre de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IU)
RGE núm. 9072/18, 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 setembre 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IS)
RGE núm. 9070/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IT)
RGE núm. 9071/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IV)
RGE núm. 9073/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IW)
RGE núm. 9074/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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IX)
RGE núm. 9075/18, 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 setembre 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 setembre de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IY)
RGE núm. 9076/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JB)
RGE núm. 9079/18, 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 setembre 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

IZ)
RGE núm. 9077/18, 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 setembre 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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Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JC)
RGE núm. 9080/18, 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 setembre 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 setembre de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

JA)
RGE núm. 9078/18, 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 setembre de 2018.

JD)
RGE núm. 9081/18, 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 setembre 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 Maó a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JE)
RGE núm. 9082/18, 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 setembre de 2018.

JH)
RGE núm. 9085/18, 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 setembre 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 Muro a 1 de setembre 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 setembre de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JF)
RGE núm. 9083/18, 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 setembre de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JI)
RGE núm. 9086/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Palma 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

JG)
RGE núm. 9084/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

RGE núm. 9087/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Petra a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JK)
RGE núm. 9088/18, 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 setembre 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 Pollença a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JL)
RGE núm. 9089/18, 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 setembre de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JO)
RGE núm. 9092/18, 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 setembre 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 setembre
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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JM)
RGE núm. 9090/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JN)
RGE núm. 9091/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
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Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JP)
RGE núm. 9093/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JQ)
RGE núm. 9094/18, 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 setembre 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 setembre de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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JR)
RGE núm. 9095/18, 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 setembre 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 setembre
de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JS)
RGE núm. 9096/18, 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 setembre 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
setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JT)
RGE núm. 9097/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JU)
RGE núm. 9098/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JV)
RGE núm. 9099/18, 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 setembre 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 setembre de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JW)
RGE núm. 9100/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JX)
RGE núm. 9101/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de setembre de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JY)
RGE núm. 9102/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

JZ)
RGE núm. 9103/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Selva a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KA)
RGE núm. 9104/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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KB)
RGE núm. 9105/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KC)
RGE núm. 9106/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KD)
RGE núm. 9107/18, 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 setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KE)
RGE núm. 9108/18, 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 setembre 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 el Consell Insular d'Eivissa a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

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

KF)
RGE núm. 9109/18, 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 setembre 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 setembre 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KG)
RGE núm. 9110/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de setembre de
2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KH)
RGE núm. 9111/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular
d'Eivissa a 1 d'agost 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.

KI)
RGE núm. 9112/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Formentera a 1 d'agost 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 Formentera a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KJ)
RGE núm. 9113/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Mallorca a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Mallorca a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KK)
RGE núm. 9114/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb el Consell Insular de
Menorca a 1 d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Menorca a 1 d'agost de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas
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KL)
RGE núm. 9115/18, 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 setembre 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 el Consell Insular de Menorca a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre 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 setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KM)
RGE núm. 9116/18, 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 setembre 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 Formentera a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KN)
RGE núm. 9117/18, 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 setembre de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Mallorca a 1 de setembre de 2018?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KO)
RGE núm. 9118/18, 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 setembre de 2018.

KP)
RGE núm. 9119/18, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions del pendent de pagament computat a
efectes del càlcul del període de pagament de juliol.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 de juliol de 2018
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KQ)
RGE núm. 9120/18, 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'agost.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 31 d'agost de 2018
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat al RD 635/2014 de l'Administració General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 5 de setembre de 2018
El diputat
Andreu Alcover i Ordinas

KR)
RGE núm. 9126/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Alaior en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Alaior en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

KS)
RGE núm. 9127/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Alaró en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Alaró en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

KT)
RGE núm. 9128/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Alcúdia en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Alcúdia en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

KU)
RGE núm. 9129/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Algaida en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Algaida en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

KV)
RGE núm. 9130/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Andratx en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Andratx en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

KW)
RGE núm. 9131/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Ariany en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Ariany en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

KX)
RGE núm. 9132/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Artà en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Artà en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

KY)
RGE núm. 9133/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de
Banyalbufar en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de
Banyalbufar en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

KZ)
RGE núm. 9134/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Binissalem
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Binissalem
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LA)
RGE núm. 9135/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Búger en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Búger en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
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LB)
RGE núm. 9136/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Bunyola en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Bunyola
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LC)
RGE núm. 9137/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Calvià en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Calvià en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LD)
RGE núm. 9138/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Campanet
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Campanet
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LE)
RGE núm. 9139/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a quantitat recaptada en el municipi de Campos en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Consell en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Campos
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LF)
RGE núm. 9140/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Capdepera
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LI)
RGE núm. 9143/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Costitx en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Costitx en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Capdepera
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LG)
RGE núm. 9141/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Ciutadella
de Menorca en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Ciutadella
de Menorca en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LH)
RGE núm. 9142/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Consell en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LJ)
RGE núm. 9144/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Deià en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Deià en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LK)
RGE núm. 9145/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Eivissa en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Eivissa en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LL)
RGE núm. 9146/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Es Castell
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Es Castell
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LM)
RGE núm. 9147/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Es Mercadal
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Es
Mercadal en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LN)
RGE núm. 9148/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Es Migjorn
Gran en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici
2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Es Migjorn
Gran en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LO)
RGE núm. 9149/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Escorca en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Escorca en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LP)
RGE núm. 9150/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Esporles en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Esporles en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LQ)
RGE núm. 9151/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Estellencs en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Estellencs
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
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LR)
RGE núm. 9152/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Felanitx en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Felanitx
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LS)
RGE núm. 9153/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Ferreries
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Ferreries
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LT)
RGE núm. 9154/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de
Formentera en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de
Formentera en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LU)
RGE núm. 9155/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a quantitat recaptada en el municipi de Fornalutx
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Fornalutx
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LV)
RGE núm. 9156/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Inca en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Inca en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LW)
RGE núm. 9157/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Lloret de
Vistalegre en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Lloret de
Vistalegre en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LX)
RGE núm. 9158/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Lloseta en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Lloseta en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LY)
RGE núm. 9159/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Llubí en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Llubí en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

LZ)
RGE núm. 9160/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Llucmajor
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Llucmajor
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MA)
RGE núm. 9161/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Manacor
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Manacor
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MB)
RGE núm. 9162/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Mancor de
la Vall en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Mancor de
la Vall en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MC)
RGE núm. 9163/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Maó en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Maó en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MD)
RGE núm. 9164/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Maria de
la Salut en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Maria de
la Salut en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

ME)
RGE núm. 9165/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Marratxí
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Marratxí
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MF)
RGE núm. 9166/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Montuïri
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Montuïri
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MG)
RGE núm. 9167/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Muro en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Muro en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MH)
RGE núm. 9168/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Palma en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Palma en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MI)
RGE núm. 9169/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Petra en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Petra en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MJ)
RGE núm. 9170/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Pollença en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Pollença
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
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MK)
RGE núm. 9171/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Porreres en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Porreres
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

ML)
RGE núm. 9172/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de
Puigpunyent en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de
Puigpunyent en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MM)
RGE núm. 9173/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sa Pobla en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sa Pobla
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MN)
RGE núm. 9174/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant
Antoni de Portmany en concepte de cànon de sanejament
durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant
Antoni de Portmany en concepte de cànon de sanejament
d'aigua durant l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MO)
RGE núm. 9175/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant Joan
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant Joan
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MP)
RGE núm. 9176/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant Joan
de Labritja en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant Joan
de Labritja en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MQ)
RGE núm. 9177/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant Josep
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de Sa Talaia en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant Josep
de Sa Talaia en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MR)
RGE núm. 9178/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant
Llorenç d'Es Cardassar en concepte de cànon de
sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant
Llorenç d'Es Cardassar en concepte de cànon de sanejament
d'aigua durant l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MS)
RGE núm. 9179/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant Lluís
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant Lluís
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MT)
RGE núm. 9180/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santa
Eugènia en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santa
Eugènia en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MU)
RGE núm. 9181/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santa
Eulàlia d'Es Riu en concepte de cànon de sanejament
durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santa
Eulàlia d'Es Riu en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MV)
RGE núm. 9182/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santa
Margalida en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santa
Margalida en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MW)
RGE núm. 9183/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santa
Maria del Camí en concepte de cànon de sanejament
durant l'exercici 2016.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santa
Maria del Camí en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MX)
RGE núm. 9184/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santanyí en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santanyí
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MY)
RGE núm. 9185/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Selva en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Selva en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

MZ)
RGE núm. 9186/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sencelles
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sencelles
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NA)
RGE núm. 9187/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Ses Salines
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Ses
Salines en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NB)
RGE núm. 9188/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sineu en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sineu en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NC)
RGE núm. 9189/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sóller en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sóller en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2016?
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

ND)
RGE núm. 9190/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Son
Servera en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Son
Servera en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NG)
RGE núm. 9193/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Alaior en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Alaior en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NE)
RGE núm. 9191/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de
Valldemossa en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de
Valldemossa en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2016?

NH)
RGE núm. 9194/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Alaró en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Alaró en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
NI)
NF)
RGE núm. 9192/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Vilafranca
de Bonany en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Vilafranca
de Bonany en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2016?

RGE núm. 9195/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Alcúdia en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Alcúdia en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
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NJ)
RGE núm. 9196/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Algaida en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Algaida en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NK)
RGE núm. 9197/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Andratx en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Andratx en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NL)
RGE núm. 9198/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Ariany en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Ariany en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NM)
RGE núm. 9199/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Artà en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Artà en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NN)
RGE núm. 9200/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de
Banyalbufar en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de
Banyalbufar en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NO)
RGE núm. 9201/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Binissalem
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Binissalem
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NP)
RGE núm. 9202/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Búger en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Búger en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NQ)
RGE núm. 9203/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Bunyola en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Bunyola
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NR)
RGE núm. 9204/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Calvià en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Calvià en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NS)
RGE núm. 9205/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Campanet
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Campanet
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NT)
RGE núm. 9206/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Campos en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Campos en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NU)
RGE núm. 9207/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Capdepera
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Capdepera
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NV)
RGE núm. 9208/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Ciutadella
de Menorca en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Ciutadella
de Menorca en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NW)
RGE núm. 9209/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Consell en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Consell en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NX)
RGE núm. 9210/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Costitx en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Costitx en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

NY)
RGE núm. 9211/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Deià en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Deià en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
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NZ)
RGE núm. 9212/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Eivissa en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Eivissa en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OA)
RGE núm. 9213/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Es Castell en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Es Castell
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OB)
RGE núm. 9214/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Es Mercadal
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Es
Mercadal en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OC)
RGE núm. 9215/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Es Migjorn
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Gran en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici
2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Estellencs
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?

Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Es Migjorn
Gran en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OD)
RGE núm. 9216/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Escorca en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OG)
RGE núm. 9219/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Felanitx en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Felanitx en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?

Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Escorca en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OE)
RGE núm. 9217/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Esporles en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OH)
RGE núm. 9220/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Ferreries
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Ferreries
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?

Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Esporles en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OF)
RGE núm. 9218/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Estellencs en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OI)
RGE núm. 9221/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Formentera
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la quantitat recaptada en el municipi de
Formentera en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OJ)
RGE núm. 9222/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Fornalutx
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Fornalutx
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OK)
RGE núm. 9223/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi d'Inca en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi d'Inca en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OL)
RGE núm. 9224/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Lloret de
Vistalegre en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Lloret de
Vistalegre en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OM)
RGE núm. 9225/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Lloseta en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Lloseta en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

ON)
RGE núm. 9226/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Llubí en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Llubí en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OO)
RGE núm. 9227/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Llucmajor
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Llucmajor
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
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OP)
RGE núm. 9228/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Manacor
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Manacor
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OQ)
RGE núm. 9229/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Mancor de
la Vall en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Mancor de
la Vall en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OR)
RGE núm. 9230/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Maó en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Maó en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OS)
RGE núm. 9231/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a quantitat recaptada en el municipi de Maria de
la Salut en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Maria de
la Salut en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OT)
RGE núm. 9232/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Marratxí
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Marratxí
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OU)
RGE núm. 9233/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Montuïri
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Montuïri
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OV)
RGE núm. 9234/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Muro en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Muro en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OW)
RGE núm. 9235/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Palma en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Palma en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OX)
RGE núm. 9236/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Petra en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Petra en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OY)
RGE núm. 9237/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Pollença en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Pollença
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

OZ)
RGE núm. 9238/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Porreres en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Porreres
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PA)
RGE núm. 9239/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de
Puigpunyent en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de
Puigpunyent en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PB)
RGE núm. 9240/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sa Pobla en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sa Pobla
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PC)
RGE núm. 9241/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant
Antoni de Portmany en concepte de cànon de sanejament
durant l'exercici 2017.

PF)
RGE núm. 9244/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant Josep
de Sa Talaia en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.

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

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

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant
Antoni de Portmany en concepte de cànon de sanejament
d'aigua durant l'exercici 2017?

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant Josep
de Sa Talaia en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PD)
RGE núm. 9242/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant Joan
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant Joan
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PG)
RGE núm. 9245/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant
Llorenç d'Es Cardassar en concepte de cànon de
sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant
Llorenç d'Es Cardassar en concepte de cànon de sanejament
d'aigua durant l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PE)
RGE núm. 9243/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant Joan
de Labritja en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.

PH)
RGE núm. 9246/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sant Lluís
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.

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

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

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant Joan
de Labritja en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sant Lluís
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PI)
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

RGE núm. 9247/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santa
Eugènia en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.

PL)
RGE núm. 9250/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santa
Maria del Camí en concepte de cànon de sanejament
durant l'exercici 2017.

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

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

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santa
Eugènia en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santa
Maria del Camí en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2017?

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PJ)
RGE núm. 9248/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santa
Eulàlia d'Es Riu en concepte de cànon de sanejament
durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santa
Eulàlia d'Es Riu en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PK)
RGE núm. 9249/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santa
Margalida en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santa
Margalida en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PM)
RGE núm. 9251/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Santanyí en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Santanyí
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PN)
RGE núm. 9252/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Selva en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Selva en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
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PO)
RGE núm. 9253/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sencelles
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sencelles
en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PP)
RGE núm. 9254/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Ses Salines
en concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Ses
Salines en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PQ)
RGE núm. 9255/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sineu en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sineu en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PR)
RGE núm. 9256/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a quantitat recaptada en el municipi de Sóller en
concepte de cànon de sanejament durant l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Sóller en
concepte de cànon de sanejament d'aigua durant l'exercici
2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PS)
RGE núm. 9257/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Son
Servera en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Son
Servera en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PT)
RGE núm. 9258/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de
Valldemossa en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat recaptada en el municipi de
Valldemossa en concepte de cànon de sanejament d'aigua
durant l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PU)
RGE núm. 9259/18, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat recaptada en el municipi de Vilafranca
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de Bonany en concepte de cànon de sanejament durant
l'exercici 2017.

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

Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Eivissa el mes
de març de 2018?

Quina és la quantitat recaptada en el municipi de Vilafranca
de Bonany en concepte de cànon de sanejament d'aigua durant
l'exercici 2017?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

PV)
RGE núm. 9366/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Eivissa el mes de gener
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

PY)
RGE núm. 9369/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Eivissa el mes d'abril de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Eivissa el mes
d'abril de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Eivissa el mes
de gener de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

PW)
RGE núm. 9367/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Eivissa el mes de febrer
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

PZ)
RGE núm. 9370/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Eivissa el mes de maig de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Eivissa el mes
de maig de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Eivissa el mes
de febrer de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

PX)
RGE núm. 9368/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Eivissa el mes de març de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

QA)
RGE núm. 9371/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Eivissa el mes de juny de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Eivissa el mes
de juny de 2018?
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QB)
RGE núm. 9372/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Eivissa el mes de juliol de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

QE)
RGE núm. 9375/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Eivissa el mes de febrer de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Eivissa el mes de febrer de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Eivissa el mes
de juliol de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QC)
RGE núm. 9373/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Eivissa el mes d'agost de
2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Eivissa el mes
d'agost de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QD)
RGE núm. 9374/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Eivissa el mes de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Eivissa el mes de gener de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QF)
RGE núm. 9376/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Eivissa el mes de març de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Eivissa el mes de març de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QG)
RGE núm. 9377/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Eivissa el mes d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Eivissa el mes d'abril de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QH)
RGE núm. 9378/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Eivissa el mes de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins torrents s'han netejat a Eivissa el mes de maig de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QI)
RGE núm. 9379/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Eivissa el mes de juny de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Eivissa el mes de juny de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QJ)
RGE núm. 9380/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Eivissa el mes de juliol de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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QL)
RGE núm. 9382/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Mallorca el mes de gener
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Mallorca el
mes de gener de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QM)
RGE núm. 9383/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Mallorca el mes de febrer
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Mallorca el
mes de febrer de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quins torrents s'han netejat a Eivissa el mes de juliol de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QN)
RGE núm. 9384/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Mallorca el mes de març
de 2018.

QK)
RGE núm. 9381/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Eivissa el mes d'agost de 2018.

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

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

Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Mallorca el
mes de març de 2018?

Quins torrents s'han netejat a Eivissa el mes d'agost de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QO)
RGE núm. 9385/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Mallorca el mes d'abril
de 2018.
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D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Mallorca el
mes d'abril de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QP)
RGE núm. 9386/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Mallorca el mes de maig
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Mallorca el
mes de maig de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QQ)
RGE núm. 9387/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Mallorca el mes de juny
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Mallorca el
mes de juny de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QR)
RGE núm. 9388/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Mallorca el mes de juliol
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Mallorca el
mes de juliol de 2018?

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QS)
RGE núm. 9389/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Mallorca el mes d'agost
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Mallorca el
mes d'agost de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QT)
RGE núm. 9390/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Mallorca el mes de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Mallorca el mes de gener de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QU)
RGE núm. 9391/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Mallorca el mes de febrer de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Mallorca el mes de febrer de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QV)
RGE núm. 9392/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Mallorca el mes de març 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Mallorca el mes de març de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QW)
RGE núm. 9393/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Mallorca el mes d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Mallorca el mes d'abril de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QX)
RGE núm. 9394/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Mallorca el mes de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Mallorca el mes de maig de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QY)
RGE núm. 9395/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Mallorca el mes de juny de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Mallorca el mes de juny de
2018?
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Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

QZ)
RGE núm. 9396/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Mallorca el mes de juliol de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Mallorca el mes de juliol de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RA)
RGE núm. 9397/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Mallorca el mes d'agost de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Mallorca el mes d'agost de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RB)
RGE núm. 9398/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Menorca el mes de gener
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Menorca el
mes de gener de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RC)
RGE núm. 9399/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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quilòmetres de torrents netejats a Menorca el mes de febrer
de 2018.

Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Menorca el
mes de maig de 2018?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Menorca el
mes de febrer de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RD)
RGE núm. 9400/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Menorca el mes de març
de 2018.

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RG)
RGE núm. 9403/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Menorca el mes de juny
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Menorca el
mes de juny de 2018?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Menorca el
mes de març de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RE)
RGE núm. 9401/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Menorca el mes d'abril
de 2018.

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RH)
RGE núm. 9404/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Menorca el mes de juliol
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Menorca el
mes de juliol de 2018?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Menorca el
mes d'abril de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RF)
RGE núm. 9402/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Menorca el mes de maig
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RI)
RGE núm. 9405/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a Menorca el mes d'agost
de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants quilòmetres de torrents s'han netejat a Menorca el
mes d'agost de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí
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RJ)
RGE núm. 9406/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Menorca el mes de gener de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Menorca el mes de gener de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RK)
RGE núm. 9407/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Menorca el mes de febrer de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Menorca el mes de febrer de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RL)
RGE núm. 9408/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Menorca el mes de març de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Menorca el mes de març de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RM)
RGE núm. 9409/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Menorca el mes d'abril de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins torrents s'han netejat a Menorca el mes d'abril de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RN)
RGE núm. 9410/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Menorca el mes de maig de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Menorca el mes de maig de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RO)
RGE núm. 9411/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Menorca el mes de juny de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Menorca el mes de juny de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

RP)
RGE núm. 9412/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Menorca el mes de juliol de 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Menorca el mes de juliol de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí
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RQ)
RGE núm. 9413/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Menorca el mes d'agost de 2018.

Quina ha estat l'actuació de la conselleria en el cas del
metge que ha espiat les seves companyes?
Palma, a 5 de setembre de 2018
La diputada
Patrícia Font i Marbán

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins torrents s'han netejat a Menorca el mes d'agost de
2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre de 2018, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

RR)
RGE núm. 9414/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quilòmetres de torrents netejats a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el total de quilòmetres de torrents netejats a les Illes
Balears a 31 d'agost de 2018?
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Tania Marí i Marí

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de setembre de 2018, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 9125/18, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a actuació de la conselleria en el cas del metge que
ha espiat les seves companyes.
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 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 8720/18, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mancança de places de màster de formació de professorat,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
De les 250 places ofertes per a Formació de professorat
(MFPR) per a l'any acadèmic 2018/2019, hi havia 25 places
assignades per a Geografia i Història, amb la qual cosa almenys
28 alumnes quedaven sense plaça. Per tant, els estudiants han
de matricular-se a la UNED o a universitats privades, on les
matrícules augmenten en més de 1.000 euros. Hi ha previsió
d'ampliar la capacitat de respondre a la demanda social des de
l'educació pública o pensen continuar fomentant que es derivin
aquestes places a la universitat privada?
Palma, a 3 de setembre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

B)
RGE núm. 8776/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a estimacions de places i declaracions presentades,
davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
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A què atribueix la diferència entre les estimacions de places
existents de lloguer turístic no donades d'alta i el nombre de
declaracions presentades?
Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
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A)
RGE núm. 9260/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a eradicar els anuncis de prostitució en els mitjans
de comunicació d'àmbit autonòmic.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

C)
RGE núm. 8777/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a verificació de la correcció de les declaracions
responsables, davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins temps necessita la conselleria per verificar la
correcció d'una declaració responsable de lloguer turístic?
Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

D)
RGE núm. 8778/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a verificacions en sentit negatiu, davant la
Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
De totes les declaracions responsables presentades per a
lloguer turístic, quins han estat els motius de les verificacions
en sentit negatiu?
Palma, a 3 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques

Exposició de motius
Protegir, prevenir i eliminar totes les formes de violència
masclista són les comeses que el Conveni d'Istanbul recull com
els seus principals objectius. La prostitució és la màxima
expressió del patriarcat així com una de les més cruels. És
l'explotació i l'esclavitud que encara a dia d'avui sotmet i manté,
principalment les dones a disposició sexual dels homes i les
converteix en un producte que pot ser comprat.
Per això, la seva presentació com a mercaderia a través
d'anuncis en els mitjans de comunicació ha estat ja objecte de
rebuig en algunes comunitats com la valenciana o l'andalusa. En
una societat que vetlla pels drets de les dones i dels menors no
cal facilitar l'accés a una publicitat de serveis sexuals en els
mitjans de comunicació per una qüestió d'ètica i decència, no
només pels missatges degradants i les imatges vexatòries, sinó
pel que suposa de normalització social d'una pràctica que
solament posa de manifest les mateixes contradiccions del
sistema. Sobre aquest tema hi ha treballs científics, cal esmentar
"Publicitat i prostitució" del catedràtic Mégias Quirós, José
Justo de la Facultat de Dret de la Universitat de Cadis.
Així mateix, la Federació d'Associacions de Periodistes
(FAPE) ha recordat que la supressió d'aquest tipus de publicitat
és una "vella reivindicació" de l'organització. La Federació
també ha qualificat d'"inadmissible" que encara hi hagi mitjans
que es lucren amb anuncis que "converteixen la dona en
mercaderia". Encara que no hi ha xifres oficials sobre aquest
mercat, en 2007 una comissió parlamentària va estimar que
aquest negoci movia 40 milions d'euros a l'any.
Recentment alguns mitjans com El País van comunicar la
supressió d'aquests anuncis a les seves pàgines.
Per tots aquests motius el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears:
1. Que el Govern recomani als mitjans de comunicació
autonòmics (digitals i impresos) que eliminin aquests anuncis
pel bé de l'interès general.

S
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de setembre de 2018 admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. Que des del Govern no s'emeti publicitat de la CAIB en els
mitjans de comunicació que no eliminin aquesta pràctica
publicitària, així com que no es permetin subvencions
autonòmiques o prestacions als mitjans de comunicació que no
eradiquin els anuncis esmentats.
Palma, a 6 de setembre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de setembre de 2018, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 9852/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació
de les corregudes de bous i de protecció dels animals a les
Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
La llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació de les corregudes
de bous i de protecció dels animals a les Illes Balears, va
suposar una passa de gegant en la lluita pels drets dels animals
al nostre territori. Aquesta llei, que va ser la conseqüència de
molts d'anys de lluita al carrer i a les institucions, ha aconseguit
que l'any 2018 no mori cap bou a una plaça.
Aquesta llei, tot i respectar les competències estatals i
autonòmiques tant en matèria de cultura com de benestar
animal, es va suspendre durant uns mesos en una sèrie d'articles
per un recurs del Govern espanyol del Partit Popular. Aquest
recurs es basa en la presumpció que la llei envaeix
competències de l'Estat adduint que la consideració legal de la
tauromàquia com a patrimoni cultural de la Llei 18/2013 no ens
permetria regular aquesta pràctica, la qual cosa contradiu allò
que va expressar la Sentència 177/2016 de 20 d'octubre de
2016 del Tribunal Constitucional sobre la Llei catalana
28/2010 que prohibia la tauromàquia, que deia:
"Ello no significa que la Comunidad Autónoma, no pueda,
en ejercicio de sus competencias sobre ordenación de
espectáculos públicos, regular el desarrollo de las
representaciones taurinas –como, de hecho, ya ha realizado
la Comunidad Autónoma en una Ley previa que limitaba el
acceso a las corridas a mayores de 14 años y restringía sus
celebraciones a las plazas ya construidas-; ni tampoco que,
en ejercicio de sus competencia en materia de protección de
animales, pueda establecer requisitos para el espacial
cuidado y atención del toro bravo."
Per tant, com es pot veure i així ho pareix indicar
l'aixecament de la suspensió de la llei per part del TC Balears
no s'estan envaint competències de l'estat. A més, el recurs que
va posar el Govern del PP diu que l'article 149.1.28 de la
Constitució atribueix a l'Estat la competència en matèria de
"defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol
contra l'exportació i l'espoliació; museus, biblioteques i arxius
de titularitat estatal, sense perjudici de la seva gestió per part de

les comunitats autònomes". Així, a pesar que la Llei 18/2013 ni
tan sols esmenta el concepte d'espoliació, sembla, per molt que
sembli surrealista, que l'Estat va legislar per evitar una possible
exportació de la tauromàquia a l'estranger o davant un risc
d'apropiació de la tauromàquia de forma violenta o injusta per
tercers, que és la finalitat d'aquest article de la Constitució
Espanyola. És evident, en aquest sentit, que aquest article es
refereix a béns mobles i immobles, i no a quelcom immaterial,
com és la tauromàquia.
Per una altra banda, el TC va argumentar també a la seva
interlocutòria d'aixecament de la suspensió que no es produeix
un perjudici econòmic insalvable per a les places de bous ni per
a les ramaderies. De fet, les places de bous s'han dedicat aquest
passat estiu a organitzar esdeveniments de tot caire que han
aconseguit atreure nombrós públic i fer un ús cultural
d'aquestes. Així mateix, la majoria de la societat balear i els
moviments animalistes han reaccionat positivament a aquesta
llei, per la qual cosa ens hem de felicitar com a Parlament.
La concepció d'una cultura canviant en l'àmbit social i en els
diferents ordenaments jurídics ens porta a la conclusió que
qualsevol comunitat autònoma hauria de tenir potestat de
regular els seus esdeveniments culturals i protegir els animals
de la tortura. Per això és essencial que el Govern de Pedro
Sánchez no només retiri el recurs d'inconstitucionalitat a la llei,
sinó també la declaració de patrimoni cultural immaterial a la
tauromàquia que intentava blindar la tauromàquia a tot el
territori espanyol no respectant les competències que atorga la
Constitució a les comunitats autònomes en aquesta matèria.
Per acabar, una de les qüestions que també regulava aquesta
llei eren les festes amb bous fora de les places, sent el bou de
Fornalutx l'únic esdeveniment que se celebra seguint aquests
paràmetres. Aquesta festa, complint les exigències de la llei
esmentada, ha experimentat canvis que ens condueixen a una
societat més sensible cap als drets dels animals. Per tant, podem
concloure que el balanç d'aquesta llei ha estat positiu i que
suposa un abans i un després en la lluita pels drets dels animals
a les Illes Balears.
Per tot això el Grup Parlamentari Podem Illes Balears
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a retirar el recurs d'inconstitucionalitat presentat per l'anterior
govern del Partit Popular contra la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de
regulació de les corregudes de bous i de protecció dels animals
a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a suprimir la declaració de Patrimoni Cultural de la
tauromàquia que intentava blindar la tauromàquia a tot el
territori espanyol per tal que les comunitats autònomes no
poguessin decidir sobre aquesta matèria.
3. El Parlament de les Illes Balears celebra la bona acollida per
part de la societat balear de la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de
regulació de les corregudes de bous i de protecció dels animals
a les Illes Balears.
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Palma, a 7 de setembre de 2018
El diputat
Carlos Saura i León
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente
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per evitar l'abocament d'aigües residuals tractades o sense
tractar a la Badia d'Alcúdia.
Palma, a 7 de setembre de 2018
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 9853/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a comunicació al
Govern de l'estat la decisió del Parlament de les Illes
Balears de reduir l'abocament d'aigües depurades a través
d'emissaris submarins a la Badia d'Alcúdia, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

A les Preguntes RGE núm. 10005/17 a 10026/17,
presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les
Illes Balears amb diversos ajuntaments a 1 de setembre de
2017.

Vist que en data 15 de novembre de 2017 la Comissió de
Territori i Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears va
aprovar una proposició no de llei titulada “Per a la reducció de
l’abocament d’aigües depurades a través d’emissaris submarins
a la Badia d’Alcúdia” que contenia l’acord següent:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la possibilitat de l'ampliació de
qualsevol de les dues de les depuradores existents (Santa
Margalida i Son Serra de Marina) en un radi de set
quilòmetres de Can Picafort per tractar les aigües residuals
de Can Picafort possibilitant així la reutilització de les
aigües tractades i cercar totes les alternatives possibles (reg,
recàrrega d’aqüífers, etc.) per evitar l'abocament d'aigües
residuals tractades o sense tractar a la Badia d'Alcúdia".

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Vist que, com ja es va exposar a la proposició no de llei
aprovada, el ajuntaments de Santa Margalida, d'Alcúdia i
d'Artà, a més d’entitats ecologistes s'oposen a un nou emissari
a la Badia d’Alcúdia ja que l'abocament d'aigües residuals
afecta negativament la conservació de les praderies de
posidònia i suposa desaprofitar l'esforç que es fa de tractament
d'aquestes aigües que podrien ser reutilitzades per exemple per
a usos agrícoles o per al manteniment de les reserves hídriques
i evitar la salinització o sobreexplotació de pous.
Vist que el Govern de l’Estat està valorant i tramitant la
possible realització d’un nou emissari submarí a la Badia
d’Alcúdia, cosa que suposaria anar contra la voluntat
expressada pel Parlament de les Illes Balears d’evitar
l’abocament d’aigües residuals tractades.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears comunica al Govern de
l’Estat la voluntat que s’estudiï la possibilitat de l'ampliació de
qualsevol de dues de les depuradores existents (Santa
Margalida i Son Serra de Marina) en un radi de set quilòmetres
de Can Picafort per tractar les aigües residuals de Can Picafort
i possibilitar així la reutilització de les aigües tractades i cercar
totes les alternatives possibles (reg, recàrrega d’aqüífers, etc.)

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ampliació del termini d'esmenes al Projecte de llei RGE
núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre de 2018, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9941/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
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 31 d'octubre de 2018.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Proposta de tramitació directa i en lectura única per a
les Proposicions de llei RGE núm.4406/18 i 2953/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 12 de setembre
de 2018, i atès el parer favorable d'aquesta, acorda de proposar
al Ple de la cambra la tramitació directa i en lectura única de les
proposicions de llei esmentades, de protecció de la Mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui
produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i
altres substàncies minerals, i de reforma de l'article 69.3 de la
Constitució Espanyola als efectes que l'illa de Formentera triï
un senador propi, amb independència del que triï l'illa d'Eivissa,
respectivament.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 8813/18.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre de 2018, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a desgravació fiscal per estudiar fora de
l'illa, inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 11 de
setembre de 2018, per la pregunta RGE núm. 9125/18, relativa
a actuació de la conselleria en el cas del metge que ha espiat les
seves companyes.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
Canvi en la composició de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre de 2018, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
9871/18, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual es comunica que el diputat Alberto Jarabo i
Vicente passa a ser membre de la comissió esmentada a
l'enunciat.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.
En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 12 de setembre de 2018,
es procedeix a la publicació de la declaració de béns
patrimonials i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les diputades,
corresponent a la Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, després
de la seva renúncia al càrrec de diputada, a la qual podeu
accedir a través d'aquest enllaç.
Palma, a 12 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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