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A) RGE núm. 7068/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb
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E) RGE núm. 7072/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats amb
diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 a l'Hospital de Menorca.
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I) RGE núm. 7076/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital d'Inca sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de 2020.
2527
J) RGE núm. 7077/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital de Formentera sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de 2020.
2527
K) RGE núm. 7078/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital de Manacor sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de 2020.
2527
L) RGE núm. 7079/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital de Menorca sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de 2020.
2527
M) RGE núm. 7080/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital Son Llàtzer sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de 2020.
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N) RGE núm. 7081/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients ingressats a
l'Hospital Universitari Son Espases sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril
de 2020.
2528
O) RGE núm. 7082/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals sanitaris
de l'Hospital d'Eivissa infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a data
20 d'abril de 2020.
2528
P) RGE núm. 7083/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals sanitaris
de l'Hospital d'Inca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a data
20 d'abril de 2020.
2528
Q) RGE núm. 7084/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals sanitaris
de l'Hospital de Formentera infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària
a data 20 d'abril de 2020.
2528
R) RGE núm. 7085/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals sanitaris
de l'Hospital de Manacor infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària
a data 20 d'abril de 2020.
2529
S) RGE núm. 7086/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals sanitaris
de l'Hospital de Menorca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària
a data 20 d'abril de 2020.
2529
T) RGE núm. 7987/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals sanitaris
de l'Hospital Son Llàtzer infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària
a data 20 d'abril de 2020.
2529
U) RGE núm. 7088/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals sanitaris
de l'Hospital Universitari Son Espases infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa
domiciliària a data 20 d'abril de 2020.
2529
V) RGE núm. 7089/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a data
20 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Eivissa.
2529
W) RGE núm. 7090/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a data
20 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Inca.
2529
X) RGE núm. 7091/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a data
20 d'abril de 2020 a l'Hospital de Formentera.
2530
Y) RGE núm. 7092/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a data
20 d'abril de 2020 a l'Hospital de Manacor.
2530
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Z) RGE núm. 7093/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a data
20 d'abril de 2020 a l'Hospital de Menorca.
2530
AA) RGE núm. 7094/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a data
20 d'abril de 2020 a l'Hospital Son Llàtzer.
2530
AB) RGE núm. 7095/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI disponibles a data
20 d'abril de 2020 a l'Hospital Universitari Son Espases.
2530
AC) RGE núm. 7096/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per
la gerència de l'Hospital d'Eivissa en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2530
AD) RGE núm. 7097/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per
la gerència de l'Hospital d'Inca en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial sensibilitat
o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2531
AE) RGE núm. 7098/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per
la gerència de l'Hospital de Formentera en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2531
AF) RGE núm. 7099/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per
la gerència de l'Hospital de Manacor en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2531
AG) RGE núm. 7100/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per
la gerència de l'Hospital de Menorca en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2531
AH) RGE núm. 7101/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per
la gerència de l'Hospital Son Llàtzer en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2531
AI) RGE núm. 7102/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per
la gerència de l'Hospital Universitari Son Espases en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període de lactància
o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2532
AJ) RGE núm. 7103/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital d'Eivissa a dia 20 d'abril de 2020.
2532
AK) RGE núm. 7104/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital d'Inca a dia 20 d'abril de 2020.
2532
AL) RGE núm. 7105/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital de Formentera a dia 20 d'abril de 2020.
2532
AM) RGE núm. 7106/ 20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital de Manacor a dia 20 d'abril de 2020.
2532
AN) RGE núm. 7107/ 20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital de Menorca a dia 20 d'abril de 2020.
2532
AO) RGE núm. 7108/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital Son Llàtzer a dia 20 d'abril de 2020.
2533
AP) RGE núm. 7109/ 20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertures de
professionals en els serveis de l'Hospital Universitari Son Espases a dia 20 d'abril de 2020.
2533
AQ) RGE núm. 7110/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones que consten
com a sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat ingressades pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques
a data 20 d'abril de 2020.
2533
AR) RGE núm. 7111/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Alaior de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2533
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AS) RGE núm. 7112/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Alaró de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2533
AT) RGE núm. 7113/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Alcúdia de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2533
AU) RGE núm. 7114/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Algaida de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2534
AV) RGE núm. 7115/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Andratx de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2534
AW) RGE núm. 7116/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Ariany de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2534
AX) RGE núm. 7117/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Artà de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2534
AY) RGE núm. 7118/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Banyalbufar de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2534
AZ) RGE núm. 7119/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Binissalem de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2535
BA) RGE núm. 7120/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Búger de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2535
BB) RGE núm. 7121/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Bunyola de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2535
BC) RGE núm. 7122/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Calvià de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2535
BD) RGE núm. 7123/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Campanet de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2535
BE) RGE núm. 7124/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Campos de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2535
BF) RGE núm. 7125/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Capdepera de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2536
BG) RGE núm. 7126/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Ciutadella de Menorca de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2536
BH) RGE núm. 7127/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Consell de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2536
BI) RGE núm. 7128/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Costitx de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2536
BJ) RGE núm. 7129/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Deià de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2536
BK) RGE núm. 7130/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Eivissa de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2536
BL) RGE núm. 7131/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Es Castell de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2537
BM) RGE núm. 7132/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Es Mercadal de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2537
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BN) RGE núm. 7133/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Es Migjorn Gran de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2537
BO) RGE núm. 7134/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Escorca de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2537
BP) RGE núm. 7135/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Esporles de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2537
BQ) RGE núm. 7136/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Estellencs de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2537
BR) RGE núm. 7137/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Felanitx de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2538
BS) RGE núm. 7138/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Ferreries de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2538
BT) RGE núm. 7139/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Formentera de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2538
BU) RGE núm. 7140/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Fornalutx de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2538
BV) RGE núm. 7141/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Inca de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2538
BW) RGE núm. 7142/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Lloret de Vistalegre de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2539
BX) RGE núm. 7143/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Lloseta de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2539
BY) RGE núm. 7144/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Llubí de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2539
BZ) RGE núm. 7145/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Llucmajor de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2539
CA) RGE núm. 7146/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Manacor de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2539
CB) RGE núm. 7147/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Mancor de la Vall de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2539
CC) RGE núm. 7148/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Maó de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2540
CD) RGE núm. 7149/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Maria de la Salut de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2540
CE) RGE núm. 7150/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Marratxí de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2540
CF) RGE núm. 7151/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Montuïri de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2540
CG) RGE núm. 7152/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Muro de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2540
CH) RGE núm. 7153/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Palma de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2540
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CI) RGE núm. 7154/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Petra de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2541
CJ) RGE núm. 7155/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Pollença de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2541
CK) RGE núm. 7156/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Porreres de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2541
CL) RGE núm. 7157/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Puigpunyent de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2541
CM) RGE núm. 7158/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sa Pobla de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2541
CN) RGE núm. 7159/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Antoni de Portmany de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2541
CO) RGE núm. 7160/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2542
CP) RGE núm. 7161/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de Labritja de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2542
CQ) RGE núm. 7162/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Josep de Sa Talaia de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2542
CR) RGE núm. 7163/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2542
CS) RGE núm. 7164/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Lluís de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2542
CT) RGE núm. 7165/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eugènia de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2542
CU) RGE núm. 7166/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eulàlia del Riu de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2543
CV) RGE núm. 7167/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Margalida de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2543
CW) RGE núm. 7168/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Maria del Camí de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2543
CX) RGE núm. 7169/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santanyí de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2543
CY) RGE núm. 7170/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Selva de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2543
CZ) RGE núm. 7171/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sencelles de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2543
DA) RGE núm. 7172/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Ses Salines de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2544
DB) RGE núm. 7173/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sineu de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2544
DC) RGE núm. 7174/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sóller de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2544
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DD) RGE núm. 7175/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Son Servera de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2544
DE) RGE núm. 7176/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Valldemossa de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2544
DF) RGE núm. 7177/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Vilafranca de Bonany de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
2544
DG) RGE núm. 7178/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Alaior de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2545
DH) RGE núm. 7179/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Alaró de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2545
DI) RGE núm. 7180/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Alcúdia de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2545
DJ) RGE núm. 7181/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Algaida de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2545
DK) RGE núm. 7182/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Andratx de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2545
DL) RGE núm. 7183/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Ariany de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2545
DM) RGE núm. 7184/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Artà de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2546
DN) RGE núm. 7185/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Banyalbufar de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2546
DO) RGE núm. 7186/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Binissalem de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2546
DP) RGE núm. 7187/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Búger de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2546
DQ) RGE núm. 7188/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Bunyola de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2546
DR) RGE núm. 7189/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Calvià de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2546
DS) RGE núm. 7190/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Campanet de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2547
DT) RGE núm. 7191/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Campos de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2547
DU) RGE núm. 7192/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Capdepera de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2547
DV) RGE núm. 7193/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Ciutadella de Menorca de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2547
DW) RGE núm. 7194/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Consell de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2547
DX) RGE núm. 7195/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Costitx de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2547
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DY) RGE núm. 7196/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Deià de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2548
DZ) RGE núm. 7197/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Eivissa de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2548
EA) RGE núm. 7198/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Es Castell de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2548
EB) RGE núm. 7199/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Es Mercadal de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2548
EC) RGE núm. 7200/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Es Migjorn Gran de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2548
ED) RGE núm. 7201/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Escorca de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2548
EE) RGE núm. 7202/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Esporles de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2549
EF) RGE núm. 7203/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Estellencs de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2549
EG) RGE núm. 7204/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Felanitx de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2549
EH) RGE núm. 7205/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Ferreries de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2549
EI) RGE núm. 7206/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Formentera de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2549
EJ) RGE núm. 7207/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Fornalutx de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2549
EK) RGE núm. 7208/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi d'Inca de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2550
EL) RGE núm. 7209/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Lloret de Vistalegre de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2550
EM) RGE núm. 7210/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Lloseta de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2550
EN) RGE núm. 7211/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Llubí de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2550
EO) RGE núm. 7212/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Llucmajor de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2550
EP) RGE núm. 7213/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Manacor de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2550
EQ) RGE núm. 7214/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Mancor de la Vall de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2551
ER) RGE núm. 7215/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Maó de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2551
ES) RGE núm. 7216/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Maria de la Salut de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2551
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ET) RGE núm. 7217/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Marratxí de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2551
EU) RGE núm. 7218/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Montuïri de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2551
EV) RGE núm. 7219/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Muro de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2551
EW) RGE núm. 7220/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Palma de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2552
EX) RGE núm. 7221/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Petra de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2552
EY) RGE núm. 7222/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Pollença de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2552
EZ) RGE núm. 7223/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Porreres de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2552
FA) RGE núm. 7224/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Puigpunyent de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2552
FB) RGE núm. 7225/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sa Pobla de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2552
FC) RGE núm. 7226/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Antoni de Portmany de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2553
FD) RGE núm. 7227/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Joan de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2553
FE) RGE núm. 7228/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Joan de Labritja de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2553
FF) RGE núm. 7229/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2553
FG) RGE núm. 7230/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2553
FH) RGE núm. 7231/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sant Lluís de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2553
FI) RGE núm. 7232/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santa Eugènia de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2554
FJ) RGE núm. 7233/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santa Eulàlia del Riu de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2554
FK) RGE núm. 7234/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santa Margalida de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2554
FL) RGE núm. 7235/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santa Maria del Camí de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2554
FM) RGE núm. 7236/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Santanyí de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2554
FN) RGE núm. 7237/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Selva de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2554
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FO) RGE núm. 7238/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sencelles de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2555
FP) RGE núm. 7239/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Ses Salines de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2555
FQ) RGE núm. 7240/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sineu de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2555
FR) RGE núm. 7241/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Sóller de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2555
FS) RGE núm. 7242/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Son Servera de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2555
FT) RGE núm. 7243/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Valldemossa de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2555
FU) RGE núm. 7244/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de coronavirus
(COVID-19) en el municipi de Vilafranca de Bonany de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
2556
FV) RGE núm. 7462/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pacients de
COVID-19 a residències de persones majors i centres assistencials.
2556
FW) RGE núm. 7469/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de lloguer dels
aparcaments de l'IBAVI a la promoció del carrer Borja Moll de Maó.
2556
FX) RGE núm. 7470/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges núm. 16 i 20 de
la promoció del carrer Borja Moll de Maó.
2556
FY) RGE núm. 7515/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'HPO a Menorca
prevista per a 2020.
2556
FZ) RGE núm. 7516/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de les inversions al Port
de Fornells.
2556
GA) RGE núm. 7517/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de rehabilitació
d'habitatge lliure dels anys 2016 a 2019.
2557
GB) RGE núm. 7518/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cooperatives per fomentar
HPO.
2557
GC) RGE núm. 7519/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció del voluntariat.
2557
GD) RGE núm. 7520/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions dutes a terme pel
Govern en relació amb el voluntariat.
2557
GE) RGE núm. 7524/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació requerida a les
entitats de voluntariat.
2557
GF) RGE núm. 7525/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per fomentar el
voluntariat entre les empreses.
2557
GG) RGE núm. 7526/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article
22.1.a) de la Llei de voluntariat.
2558
GH) RGE núm. 7527/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article
22.1.b) de la Llei de voluntariat.
2558
GI) RGE núm. 7528/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article 22.1.c)
de la Llei de voluntariat.
2558
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GJ) RGE núm. 7529/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article 22.1.e)
de la Llei de voluntariat.
2558
GK) RGE núm. 7530/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article
22.1.f) de la Llei de voluntariat.
2558
GL) RGE núm. 7533/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'article 22.1.l)
de la Llei de voluntariat.
2559
GM) RGE núm. 7534/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gas canalitzat.

2559

GN) RGE núm. 7535/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades per a
la custòdia dels exàmens a l'EBAP.
2559
GO) RGE núm. 7536/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a investigació del trencament
de la custòdia dels exàmens per accedir al cos de gestió de la CAIB.
2559
GP) RGE núm. 7539/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de la tramitació de la
llei del foc.
2559
GQ) RGE núm. 7540/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor de la xarxa TetraIB
a Sant Llorenç.
2559
GR) RGE núm. 7541/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del servei de TDT.
2560
GS) RGE núm. 7542/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació portàtil TetraIB a
Eivissa.
2560
GT) RGE núm. 7543/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç d'efectius dels cossos
i forces de seguretat.
2560
GU) RGE núm. 7544/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a policies locals afectats per
coronavirus (1).
2560
GV) RGE núm. 7545/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a policies locals afectats per
coronavirus (2).
2560
GW) RGE núm. 7546/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a policies locals afectats per
coronavirus (3).
2560
GX) RGE núm. 7549/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a voluntaris de Protecció Civil
afectats per coronavirus (1).
2561
GY) RGE núm. 7550/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a voluntaris de Protecció Civil
afectats per coronavirus (2).
2561
GZ) RGE núm. 7551/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a voluntaris de Protecció Civil
afectats per coronavirus (3).
2561
HA) RGE núm. 7554/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal del servei
d'emergències afectat per coronavirus (1).
2561
HB) RGE núm. 7555/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal del servei
d'emergències afectat per coronavirus (2).
2561
HC) RGE núm. 7556/20, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal del servei
d'emergències afectat per coronavirus (3).
2561
HD) RGE núm. 7601/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a test de diagnòstic
de COVID-19 en els treballadors dels centres de salut i centres hospitalaris de les Illes Balears.
2562
HE) RGE núm. 7602/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla d'actuació
i ajudes a clubs i entitats esportives davant la crisi de la COVID-19.
2562
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HF) RGE núm. 7603/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a control de la
COVID-19 a entrades d'aeroports i ports a les Illes Balears.
2562
HG) RGE núm. 7604/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de la xarxa
sanitària privada a la crisi de la COVID-19.
2562
HH) RGE núm. 7605/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa
Vacances en Pau.
2563
HI) RGE núm. 7606/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes de
cooperació al desenvolupament finançats pel Govern de les Illes Balears en totes les seves modalitats i objecte de convocatòria.
2563
HJ) RGE núm. 7607/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
de declaracions d'interès turístic fetes pel Govern de les Illes Balears des de l'any 2012 fins ara.
2563
HK) RGE núm. 7608/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a llistat
i pressupost de les inversions declarades d'interès turístic fetes pel Govern de les Illes Balears des de l'any 2012 fins ara.
2563
HL) RGE núm. 7609/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre
d'establiments que varen instar el canvi d'ús davant l'administració turística durant la vigència de l'article 78 de la Llei 8/2012.
2563
HM) RGE núm. 7610/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
nombre d'establiments que varen obtenir el canvi d'ús durant la vigència de l'article 78 de la Llei 8/2012 i nombre de places que tenien
aquests establiments.
2564
HN) RGE núm. 7613/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informació
de l'OMS sobre la COVID-19.
2564
HO) RGE núm. 7614/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a controls
sanitaris per la COVID-19 a ports i aeroports de les Illes Balears.
2564
HP) RGE núm. 7616/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informe
d'impacte familiar.
2564
HQ) RGE núm. 7617/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols de
prevenció i seguretat dels usuaris i personal que treballarà a les instal·lacions juvenils gestionades per les administracions a les Illes
Balears.
2564
HR) RGE núm. 7618/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a protocols i ajudes
a les entitats del tercer sector infantil i juvenil davant la crisi de la COVID-19.
2565
HS) RGE núm. 7642/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària del projecte de nous HPO a Sant Ferran.
2565
HT) RGE núm. 7643/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària de la connexió de la xarxa en alta del nucli d'Es Ca Marí.
2565
HU) RGE núm. 7644/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària per a la nova estació de bombeig d'Es Pujols.
2565
HV) RGE núm. 7645/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària per a la depuració i l'emissari d'aigües depurades de Formentera.
2565
HW) RGE núm. 7646/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària "Es Campament".
2565
HX) RGE núm. 7647/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària per a l'eliminació de barreres arquitectòniques als centres de primària de Formentera.
2566
HY) RGE núm. 7648/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària per al 061 a Formentera.
2566
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HZ) RGE núm. 7649/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària per a la contractació d'infermer/a a l'Hospital de Formentera.
2566
IA) RGE núm. 7650/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària per a l'ampliació de l'IES Marc Ferrer.
2566
IB)
RGE núm. 7651/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment
de la partida pressupostària per a l'ampliació de cicles d'FP a Formentera.
2566
IC) RGE núm. 7652/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de mobilitat sostenible del
Consell de Formentera.
2566
ID) RGE núm. 7653/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida per al
fons de posidònia.
2567
IE) RGE núm. 7654/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària per a millores al parc natural de Ses Salines.
2567
IF) RGE núm. 7655/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la partida
pressupostària per a l'Oficina d'habitatge de Formentera.
2567
IG) RGE núm. 7662/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació pressupostària
específica que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector de producció audiovisual com a conseqüència del
coronavirus.
2567
IH) RGE núm. 7663/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació pressupostària
específica que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector de galeries d'art com a conseqüència del coronavirus.
2567
II) RGE núm. 7664/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació pressupostària
específica que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector de còmics i nous mèdia com a conseqüència del
coronavirus.
2567
IJ) RGE núm. 7665/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació pressupostària
específica que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector dedicat a la producció de continguts artístics i culturals
com a conseqüència del coronavirus.
2568
IK) RGE núm. 7666/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació pressupostària
específica que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector llibreter com a conseqüència del coronavirus.
2568
IL) RGE núm. 7667/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació pressupostària
específica que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a les sales de cinema com a conseqüència del coronavirus.
2568
IM) RGE núm. 7668/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació pressupostària
específica que dedicarà la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat als professionals del circ com a conseqüència del coronavirus.
2568
IN) RGE núm. 7669/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions específiques
per rellançar el sector de producció audiovisual de les Illes Balears.
2568
IO) RGE núm. 7670/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions específiques
per rellançar el sector de les galeries d'art de les Illes Balears.
2568
IP) RGE núm. 7671/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions específiques
per rellançar el sector de còmic i nous mèdia de les Illes Balears.
2569
IQ) RGE núm. 7672/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions específiques
per rellançar el sector dedicat a la producció de continguts artístics i culturals.
2569
IR) RGE núm. 7673/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions específiques
per rellançar el sector llibreter de les Illes Balears.
2569
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IS) RGE núm. 7674/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions específiques
per rellançar l'activitat de les sales de cinema de les Illes Balears.
2569
IT) RGE núm. 7675/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions específiques
per fer costat als gestors culturals de les Illes Balears.
2569
IU) RGE núm. 7676/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions específiques
per fer costat als comissaris i crítics d'art de les Illes Balears.
2569
IV) RGE núm. 7677/20, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions específiques
per fer costat als professionals del circ de les Illes Balears.
2570
IW) RGE núm. 7679/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a APP de seguiment de
la COVID-19.
2570
IX) RGE núm. 7680/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de mascaretes
FPP2, YKII i KN95.
2570
IY) RGE núm. 7685/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a denegació de
realització de text diagnòstic de COVID-19 a treballadors dels centres sanitaris (centres de salut, PAC i hospitals).
2570
IZ) RGE núm. 7686/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre i ubicació dels punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears.
2570
JA) RGE núm. 7687/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a perfil de les persones que accedeixen als punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears.
2571
JB) RGE núm. 7688/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de tests realitzats fins a dia d'avui en els punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears.
2571
JC) RGE núm. 7689/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a resultats dels tests realitzats en els punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears.
2571
JD) RGE núm. 7690/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre de descàrregues de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19 que es van
produir durant el temps que va estar operativa.
2571
JE) RGE núm. 7691/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a temps que va estar operativa l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19.
2571
JF) RGE núm. 7692/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a data de la detecció dels primers problemes que posaren en risc les dades personals dels usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery per
a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID-19.
2572
JG) RGE núm. 7693/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a temps transcorregut d'ençà que es van detectar els primers problemes que posaven en risc les dades personals dels usuaris de l'aplicació
mòbil Clinicovery i la seva desactivació efectiva.
2572
JH) RGE núm. 7694/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a possibilitat que s'hagi produït alguna filtració de les dades dels usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment
dels símptomes de la COVID-19.
2572
JI) RGE núm. 7695/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a cost de la creació i la posada en marxa de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de la COVID19.
2572
JJ) RGE núm. 7698/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
a consultes mèdiques i especialistes.
2572
JK) RGE núm. 7699/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llistes d'espera
de cirurgies al Servei de Salut de les Illes Balears.
2573
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JL) RGE núm. 7700/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de neteja
i desinfecció dutes a terme a les residències de persones majors i centres sociosanitaris a les Illes balears (1).
2573
JM) RGE núm. 7701/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de neteja
i desinfecció dutes a terme a les residències de persones majors i centres sociosanitaris a les Illes balears (2).
2573
JN) RGE núm. 7702/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a
campanyes del Govern per promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any 2015.
2573
JO) RGE núm. 7703/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a
campanyes del Govern per promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any 2016.
2574
JP) RGE núm. 7704/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a
campanyes del Govern per promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any 2017.
2574
JQ) RGE núm. 7705/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a
campanyes del Govern per promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any 2018.
2574
JR) RGE núm. 7706/20, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a
campanyes del Govern per promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any 2019.
2574
JS) RGE núm. 7710/20, de la diputada maría Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de suport
a la internacionalització de les empreses de Balears.
2574
JT) RGE núm. 7711/20, de la diputada maría Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes que, des
de dia 1 de gener fins a dia 24 d'abril de 2020, ha pagat l'Ibsalut als pacients que han hagut de rebre assistència sanitària fora de la seva
illa de residència.
2574
JU) RGE núm. 7718/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a aplicació de
l'Ordre SND 37/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en què s'han de desenvolupar els desplaçaments per part de la població infantil
durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
2575
JV) RGE núm. 7719/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mascaretes
quirúrgiques FFP2 i FFP3 per a personal sanitari retirades per defectuoses.
2575
JW) RGE núm. 7720/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests/proves de
diagnòstic COVID-19 al personal que treballada als centres sanitaris, sociosanitaris i assistencials de gestió del Govern de les Illes
Balears.
2575
JX) RGE núm. 7721/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests/proves de
diagnòstic COVID-19 realitzades a les Illes Balears.
2575
JY) RGE núm. 7722/20, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mascaretes KN95
destinades al personal del Servei de Salut de les Illes Balears.
2576

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 8100/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a escenaris de restabliment de les
connexions.
2576
B) RGE núm. 8101/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a presència d'indicis de
COVID-19 a aigües residuals.
2576
C) RGE núm. 8102/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de l'adquisició
de mascaretes defectuoses destinades a ús de personal sanitari.
2576
D) RGE núm. 8104/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a conseqüències
econòmiques de la COVID-19.
2576
E) RGE núm. 8107/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a poder de decisió que té el Govern en relació amb l'execució del "Pla cap a una nova normalitat".
2577
F) RGE núm. 8110/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de conciliació per
a les famílies durant el procés de desescalada.
2577
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G) RGE núm. 8111/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció o eliminació d'imposts
per afrontar la crisi econòmica derivada de la COVID-19.
2577
H) RGE núm. 8112/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de l'adquisició
de material sanitari per part del Govern per fer front a la COVID-19.
2577
I) RGE núm. 8113/20, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència
en la gestió de la crisi del coronavirus.
2577
J) RGE núm. 8114/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de desconfinament.
2577

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7656/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria educativa per afrontar la crisi generada per
la pandèmica de COVID-19, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
2578
B) RGE núm. 7682/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de l'habilitació per exercir
activitat turística, per renovació d'acreditació de qualitat i per presentació de modernització, davant la Comissió de Turisme i Treball.
2579
C) RGE núm. 7683/20, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de preus dels passatges per part de les companyies
aèries i rebuig de les propostes de solució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial.
2580
D) RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del suïcidi a Balears en
la crisi sanitària de la COVID-19, davant la Comissió de Salut (procediment d'urgència).
2581
E) RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial fiscal de les
Illes Balears a causa de l'impacte econòmic de la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
2582
F) RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures en relació amb
paradisos fiscals derivades de la crisi de la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (procediment d'urgència).
2584
G) RGE núm. 7715/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desconfinament dels drets socials a l'article 135, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
2586
H) RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació de Pla de contingència i socors del petit comerç i de
proximitat i constitució d'una mesa de Negociació i mediació, davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
2588
I) RGE núm. 7725/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a equiparació dels treballadors mutualistes als treballadors que
estan subjectes al règim especial de treballadors autònoms (RETA), per a l'accés a les mesures adoptades per la crisi de la COVID-19,
davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
2589
J) RGE núm. 7726/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a peticions del sector de la restauració per la crisi
econòmica que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
2590
K) RGE núm. 7728/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés als horts particulars situats fora dels domicilis a Balears,
davant la Comissió d'Economia (procediment d'urgència).
2591
L) RGE núm. 7729/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures extraordinàries en l'àmbit educatiu per fer
front a la situació derivada de la pandèmia del coronavirus COVID-19, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca
(procediment d'urgència).
2592
M) RGE núm. 7730/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc en el sector turístic de les Illes Balears com a
conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
2593
N) RGE núm. 7731/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en relació
al COVID-19, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
2595
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O) RGE núm. 7732/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ERTO en els supermercats situats a les zones turístiques, davant
la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
2596
P) RGE núm. 7899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a suport i foment del sector literari a les Illes Balears
amb motiu de la crisi ocasionada pel coronavirus COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
2597
Q) RGE núm. 7900/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a malaltia i defunció de professionals a causa de la infecció
de la COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
2599

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 7622/20, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat, sobre les principals línies d'actuació de la conselleria en matèria d'igualtat en relació amb la crisi de la COVID-19.
2600
B) RGE núm. 7628/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge davant el Ple, sobre la situació de la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en la nova situació de crisi
derivada de la pandèmia de la COVID-19 i la seva posterior reactivació.
2600
C) RGE núm. 7629/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació davant el Ple, sobre la situació de l'agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en la nova situació de crisi derivada
de la pandèmia de la COVID-19.
2600

3.17. INFORMACIÓ
A) Procediment d'urgència per a les proposicions no de llei RGE núm. 5891/20, 5293/20 i 6964/20.

2600

B) Acord positiu de la Junta de Portaveus en relació amb la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6977/20.

2600

C) Acord de no-creació d’una comissió no permanent de reconstrucció de les Illes Balears com a conseqüència de la pandèmia patida
per la COVID-19 (escrit 7598/20).
2601

4. INFORMACIONS
A) Acord de la Mesa del Parlament en relació amb l’activitat parlamentària de les comissions permanents i calendari de les
comissions a celebrar la setmana del 4 al 8 de maig de 2020.
2601
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 a l'Hospital de
Formentera? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.

Ordre de Publicació

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 d'abril de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 7068/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 20
d'abril de 2020 a l'Hospital d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D)
RGE núm. 7071/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 20
d'abril de 2020 a l'Hospital de Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 a l'Hospital de
Manacor? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 a l'Hospital
d'Eivissa? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

B)
RGE núm. 7069/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 20
d'abril de 2020 a l'Hospital d'Inca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

E)
RGE núm. 7072/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 20
d'abril de 2020 a l'Hospital de Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 a l'Hospital de
Menorca? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 a l'Hospital
d'Inca? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

C)
RGE núm. 7070/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 20
d'abril de 2020 a l'Hospital de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

F)
RGE núm. 7073/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 20
d'abril de 2020 a l'Hospital Son Llàtzer.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 a l'Hospital Son
Llàtzer? Indicau-ne els serveis on romanen ingressats.
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Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital d'Inca
sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de realització o
resultat de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

G)

J)

RGE núm. 7074/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 a dia 20
d'abril de 2020 a l'Hospital Universitari Son espases.

RGE núm. 7077/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital de Formentera sospitosos d'infecció
per COVID-19 pendents de realització de proves
diagnòstiques a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 a dia 20 d'abril de 2020 a l'Hospital
Universitari Son Espases? Indicau-ne els serveis on romanen
ingressats.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital de
Formentera sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de
2020?

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

H)
RGE núm. 7075/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital d'Eivissa sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques
a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital
d'Eivissa sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de
2020?

K)
RGE núm. 7078/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital de Manacor sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques
a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital de
Manacor sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de
2020?

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

I)
RGE núm. 7076/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital d'Inca sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques
a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

L)
RGE núm. 7079/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital de Menorca sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques
a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital de
Menorca sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de
2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital
d'Eivissa infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a data 20
d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 7080/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital Son Llàtzer sospitosos d'infecció per
COVID-19 pendents de realització de proves diagnòstiques
a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital Son
Llàtzer sospitosos d'infecció per COVID-19 pendents de
realització o resultat de proves diagnòstiques a dia 20 d'abril de
2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 7083/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris de l'Hospital d'Inca infectats per
COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats
o en vigilància activa domiciliària a data 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital
d'Inca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a data 20
d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 7081/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacients
ingressats a l'Hospital Universitari Son Espases sospitosos
d'infecció per COVID-19 pendents de realització de proves
diagnòstiques a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients ingressats a l'Hospital
Universitari Son Espases sospitosos d'infecció per COVID-19
pendents de realització o resultat de proves diagnòstiques a dia
20 d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 7082/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris de l'Hospital d'Eivissa infectats per
COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen ingressats
o en vigilància activa domiciliària a data 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Q)
RGE núm. 7084/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris de l'Hospital de Formentera
infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a
data 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital de
Formentera infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi
que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a
data 20 d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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R)
RGE núm. 7085/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris de l'Hospital de Manacor infectats
per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen
ingressats o en vigilància activa domiciliària a data 20
d'abril de 2020.
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Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

U)

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 7088/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris de l'Hospital Universitari Son
Espases infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a
data 20 d'abril de 2020.

Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital de
Manacor infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a data 20
d'abril de 2020?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital
Universitari Son Espases infectats per COVID-19 o sospitosos
de contagi que romanen ingressats o en vigilància activa
domiciliària a data 20 d'abril de 2020?

S)
RGE núm. 7086/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris de l'Hospital de Menorca infectats
per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen
ingressats o en vigilància activa domiciliària a data 20
d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital de
Menorca infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi que
romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a data 20
d'abril de 2020?

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

V)
RGE núm. 7089/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a data 20 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 20 d'abril de
2020 a l'Hospital d'Eivissa?

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

T)

W)

RGE núm. 7987/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professionals sanitaris de l'Hospital Son Llàtzer infectats
per COVID-19 o sospitosos de contagi que romanen
ingressats o en vigilància activa domiciliària a data 20
d'abril de 2020.

RGE núm. 7090/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a data 20 d'abril de 2020 a l'Hospital d'Inca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de professionals sanitaris de l'Hospital
Son Llàtzer infectats per COVID-19 o sospitosos de contagi
que romanen ingressats o en vigilància activa domiciliària a
data 20 d'abril de 2020?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 20 d'abril de
2020 a l'Hospital d'Inca?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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X)
RGE núm. 7091/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a data 20 d'abril de 2020 a l'Hospital de
Formentera.

AA)
RGE núm. 7094/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a data 20 d'abril de 2020 a l'Hospital Son
Llàtzer.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 20 d'abril de
2020 a l'Hospital de Formentera?

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 20 d'abril de
2020 a l'Hospital Son Llàtzer?

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Y)

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 7092/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a data 20 d'abril de 2020 a l'Hospital de
Manacor.

AB)
RGE núm. 7095/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a data 20 d'abril de 2020 a l'Hospital
Universitari Son Espases.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 20 d'abril de
2020 a l'Hospital de Manacor?

Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 20 d'abril de
2020 a l'Hospital Universitari Son Espases?

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Z)
RGE núm. 7093/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a EPI
disponibles a data 20 d'abril de 2020 a l'Hospital de
Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'EPI disponibles a data 20 d'abril de
2020 a l'Hospital de Menorca?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AC)
RGE núm. 7096/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la gerència de l'Hospital d'Eivissa en relació
amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període
de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte
de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril
de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital
d'Eivissa en relació amb els professionals sanitaris en estat de
gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AD)
RGE núm. 7097/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la gerència de l'Hospital d'Inca en relació
amb els professionals sanitaris en estat de gestació, període
de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat respecte
de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril
de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital d'Inca
en relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20
d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AE)
RGE núm. 7098/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la gerència de l'Hospital de Formentera en
relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20
d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital de
Formentera en relació amb els professionals sanitaris en estat
de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AF)
RGE núm. 7099/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la gerència de l'Hospital de Manacor en
relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20
d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital de
Manacor en relació amb els professionals sanitaris en estat de
gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AG)
RGE núm. 7100/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la gerència de l'Hospital de Menorca en
relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20
d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital de
Menorca en relació amb els professionals sanitaris en estat de
gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AH)
RGE núm. 7101/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la gerència de l'Hospital Son Llàtzer en
relació amb els professionals sanitaris en estat de gestació,
període de lactància o especial sensibilitat o vulnerabilitat
respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia 14 a dia 20
d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital Son
Llàtzer en relació amb els professionals sanitaris en estat de
gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AI)
RGE núm. 7102/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per la gerència de l'Hospital Universitari Son
Espases en relació amb els professionals sanitaris en estat
de gestació, període de lactància o especial sensibilitat o
vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la COVID-19, de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quines mesures ha adoptat la gerència de l'Hospital
Universitari Son Espases en relació amb els professionals
sanitaris en estat de gestació, període de lactància o especial
sensibilitat o vulnerabilitat respecte de la pandèmia de la
COVID-19, de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AJ)
RGE núm. 7103/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital
d'Eivissa a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital d'Eivissa a dia 20 d'abril de 2020? Quin ha
estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on hagi estat
necessari?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AK)
RGE núm. 7104/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital
d'Inca a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital d'Inca a dia 20 d'abril de 2020? Quin ha
estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on hagi estat
necessari?

Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AL)
RGE núm. 7105/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital de
Formentera a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital de Formentera a dia 20 d'abril de 2020?
Quin ha estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on hagi estat
necessari?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AM)
RGE núm. 7106/ 20, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital de
Manacor a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital de Manacor a dia 20 d'abril de 2020? Quin
ha estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on hagi estat
necessari?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AN)
RGE núm. 7107/ 20, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital de
Menorca a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital de Menorca a dia 20 d'abril de 2020? Quin
ha estat el volum de contractació per a la substitució dels
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treballadors en quarantena i reforç dels serveis on hagi estat
necessari?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AO)
RGE núm. 7108/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital Son
Llàtzer a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital Son Llàtzer a dia 20 d'abril de 2020? Quin
ha estat el volum de contractació per a la substitució dels
treballadors en quarantena i reforç dels serveis on hagi estat
necessari?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AP)
RGE núm. 7109/ 20, de la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertures de professionals en els serveis de l'Hospital
Universitari Son Espases a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat de les cobertures de professionals en els
serveis de l'Hospital Universitari Son Espases a dia 20 d'abril
de 2020? Quin ha estat el volum de contractació per a la
substitució dels treballadors en quarantena i reforç dels serveis
on hagi estat necessari?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AQ)
RGE núm. 7110/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
que consten com a sospitoses de contagi amb COVID-19
que no han estat ingressades pendents de realització o
resultat de proves diagnòstiques a data 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de persones que consten com a
sospitoses de contagi amb COVID-19 que no han estat
ingressades pendents de realització o resultat de proves
diagnòstiques a data 20 d'abril de 2020?
Palma, a 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AR)
RGE núm. 7111/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Alaior de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Alaior de dia 14 d'abril a dia
20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AS)
RGE núm. 7112/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Alaró de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Alaró de dia 14 d'abril a dia
20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AT)
RGE núm. 7113/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Alcúdia
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Alcúdia de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AU)
RGE núm. 7114/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Algaida
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Algaida de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AV)
RGE núm. 7115/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Andratx
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Andratx de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AW)
RGE núm. 7116/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Ariany de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Ariany de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AX)
RGE núm. 7117/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Artà de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Artà de dia 14 d'abril a dia
20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

AY)
RGE núm. 7118/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Banyalbufar de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Banyalbufar de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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AZ)
RGE núm. 7119/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Binissalem de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

BC)
RGE núm. 7122/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Calvià de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Binissalem de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Calvià de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BA)
RGE núm. 7120/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Búger de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

BD)
RGE núm. 7123/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Campanet de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Búger de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Campanet de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BB)
RGE núm. 7121/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Bunyola
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

BE)
RGE núm. 7124/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Campos
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Bunyola de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Campos de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BF)
RGE núm. 7125/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Capdepera de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 7128/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Costitx
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Capdepera de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BG)
RGE núm. 7126/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Ciutadella de Menorca de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de
2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Ciutadella de Menorca de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BH)
RGE núm. 7127/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Consell
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Consell de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Costitx de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BJ)
RGE núm. 7129/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Deià de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Deià de dia 14 d'abril a dia
20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BK)
RGE núm. 7130/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Eivissa de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Eivissa de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
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edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BL)
RGE núm. 7131/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Es Castell
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Es Castell de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BM)
RGE núm. 7132/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Es
Mercadal de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Es Mercadal de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BN)
RGE núm. 7133/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Es
Migjorn Gran de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Es Migjorn Gran de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BO)
RGE núm. 7134/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Escorca
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Escorca de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BP)
RGE núm. 7135/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Esporles
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Esporles de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BQ)
RGE núm. 7136/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Estellencs
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Estellencs de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BR)
RGE núm. 7137/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Felanitx
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Felanitx de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BS)
RGE núm. 7138/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Ferreries
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Ferreries de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BT)
RGE núm. 7139/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Formentera de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Formentera de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BU)
RGE núm. 7140/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Fornalutx de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Fornalutx de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BV)
RGE núm. 7141/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi d'Inca de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi d'Inca de dia 14 d'abril a dia
20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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BW)
RGE núm. 7142/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Lloret de
Vistalegre de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

BZ)
RGE núm. 7145/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Llucmajor de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Lloret de Vistalegre de dia
14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Llucmajor de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BX)
RGE núm. 7143/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Lloseta
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CA)
RGE núm. 7146/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Manacor
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Lloseta de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Manacor de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

BY)
RGE núm. 7144/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Llubí de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CB)
RGE núm. 7147/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Mancor
de la Vall de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Llubí de dia 14 d'abril a dia
20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Mancor de la Vall de dia
14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CC)
RGE núm. 7148/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Maó de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CF)
RGE núm. 7151/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Montuïri
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Maó de dia 14 d'abril a dia
20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Montuïri de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CD)
RGE núm. 7149/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Maria de
la Salut de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CG)
RGE núm. 7152/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Muro de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Maria de la Salut de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Muro de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CE)
RGE núm. 7150/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Marratxí
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CH)
RGE núm. 7153/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Palma de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Marratxí de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Palma de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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RGE núm. 7154/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Petra de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CL)
RGE núm. 7157/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Puigpunyent de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Petra de dia 14 d'abril a dia
20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les edats
de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar els
tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Puigpunyent de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CJ)

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 7155/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Pollença
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CM)
RGE núm. 7158/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sa Pobla
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Pollença de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sa Pobla de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CK)
RGE núm. 7156/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Porreres
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CN)
RGE núm. 7159/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant
Antoni de Portmany de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de
2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Porreres de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Antoni de Portmany
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CO)
RGE núm. 7160/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant
Joan de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CR)
RGE núm. 7163/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant
Llorenç d'Es Cardassar de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de
2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Llorenç d'Es
Cardassar de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau
quants tests s'han realitzat, les edats de les persones analitzades
i els dies que es varen efectuar els tests.
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CP)
RGE núm. 7161/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant
Joan de Labritja de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CS)
RGE núm. 7164/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant
Lluís de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Joan de Labritja de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Lluís de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CQ)
RGE núm. 7162/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sant
Josep de Sa Talaia de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de
2020.

CT)
RGE núm. 7165/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa
Eugènia de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sant Josep de Sa Talaia de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eugènia de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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CU)
RGE núm. 7166/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa
Eulàlia del Riu de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CX)
RGE núm. 7169/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santanyí
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Eulàlia del Riu de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santanyí de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CV)
RGE núm. 7167/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa
Margalida de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CY)
RGE núm. 7170/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Selva de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Margalida de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Selva de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

CW)
RGE núm. 7168/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Santa
Maria del Camí de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

CZ)
RGE núm. 7171/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sencelles
de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Santa Maria del Camí de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sencelles de dia 14 d'abril
a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DA)
RGE núm. 7172/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Ses
Salines de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

DD)
RGE núm. 7175/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Son
Servera de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Ses Salines de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Son Servera de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DB)
RGE núm. 7173/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sineu de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

DE)
RGE núm. 7176/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Valldemossa de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sineu de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Valldemossa de dia 14
d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han
realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies que es
varen efectuar els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DC)
RGE núm. 7174/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de Sóller de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020.

DF)
RGE núm. 7177/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, tests per detectar
infeccions per COVID-19 efectuats al municipi de
Vilafranca de Bonany de dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de
2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Sóller de dia 14 d'abril a
dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests s'han realitzat, les
edats de les persones analitzades i els dies que es varen efectuar
els tests.

Quin és el nombre de tests per detectar infeccions per
COVID-19 efectuats al municipi de Vilafranca de Bonany de
dia 14 d'abril a dia 20 d'abril de 2020? Indicau quants tests
s'han realitzat, les edats de les persones analitzades i els dies
que es varen efectuar els tests.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DG)
RGE núm. 7178/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Alaior de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

DJ)
RGE núm. 7181/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Algaida de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Alaior de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Algaida de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DH)
RGE núm. 7179/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Alaró de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

DK)
RGE núm. 7182/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Andratx de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Alaró de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Andratx de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DI)

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 7180/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Alcúdia de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

DL)
RGE núm. 7183/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Ariany de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Alcúdia de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Ariany de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DM)
RGE núm. 7184/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Artà de dia 14 a
dia 20 d'abril de 2020.

DP)
RGE núm. 7187/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Búger de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Artà de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Búger de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DN)
RGE núm. 7185/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Banyalbufar de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

DQ)
RGE núm. 7188/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Bunyola de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Banyalbufar de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Bunyola de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DO)
RGE núm. 7186/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Binissalem de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

DR)
RGE núm. 7189/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Calvià de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Binissalem de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Calvià de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DS)
RGE núm. 7190/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Campanet de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

DV)
RGE núm. 7193/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Ciutadella de
Menorca de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Campanet de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Ciutadella de Menorca de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DT)
RGE núm. 7191/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Campos de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Campos de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DU)
RGE núm. 7192/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Capdepera de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Capdepera de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DW)
RGE núm. 7194/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Consell de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Consell de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DX)
RGE núm. 7195/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Costitx de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Costitx de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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DY)
RGE núm. 7196/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Deià de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

EB)
RGE núm. 7199/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Es Mercadal de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Deià de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Es Mercadal de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

DZ)
RGE núm. 7197/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Eivissa de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

EC)
RGE núm. 7200/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Es Migjorn Gran
de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Eivissa de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Es Migjorn Gran de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EA)
RGE núm. 7198/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Es Castell de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

ED)
RGE núm. 7201/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Escorca de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Es Castell de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Escorca de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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EE)
RGE núm. 7202/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Esporles de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

EH)
RGE núm. 7205/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Ferreries de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Esporles de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Ferreries de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EF)
RGE núm. 7203/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Estellencs de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

EI)

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Estellencs de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Formentera de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

RGE núm. 7206/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Formentera de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EG)
RGE núm. 7204/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Felanitx de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

EJ)

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Felanitx de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Fornalutx de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 7207/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Fornalutx de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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EK)
RGE núm. 7208/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi d'Inca de dia 14 a
dia 20 d'abril de 2020.

EN)
RGE núm. 7211/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Llubí de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi d'Inca de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Llubí de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EL)
RGE núm. 7209/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Lloret de
Vistalegre de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

EO)
RGE núm. 7212/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Llucmajor de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Lloret de Vistalegre de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Llucmajor de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EM)
RGE núm. 7210/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Lloseta de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Lloseta de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EP)
RGE núm. 7213/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Manacor de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Manacor de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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EQ)
RGE núm. 7214/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Mancor de la
Vall de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

ET)
RGE núm. 7217/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Marratxí de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Mancor de la Vall de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Marratxí de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ER)
RGE núm. 7215/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Maó de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Maó de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

ES)
RGE núm. 7216/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Maria de la
Salut de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Maria de la Salut de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EU)
RGE núm. 7218/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Montuïri de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Montuïri de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EV)
RGE núm. 7219/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Muro de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Muro de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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EW)
RGE núm. 7220/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Palma de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

EZ)
RGE núm. 7223/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Porreres de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Palma de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Porreres de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EX)
RGE núm. 7221/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Petra de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

FA)
RGE núm. 7224/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Puigpunyent de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Petra de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Puigpunyent de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

EY)
RGE núm. 7222/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Pollença de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

FB)
RGE núm. 7225/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sa Pobla de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Pollença de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sa Pobla de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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FC)
RGE núm. 7226/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Antoni de
Portmany de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

FF)
RGE núm. 7229/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Josep de
Sa Talaia de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Antoni de Portmany de dia 14 a dia 20 d'abril
de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Josep de Sa Talaia de dia 14 a dia 20 d'abril
de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FD)
RGE núm. 7227/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Joan de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

FG)
RGE núm. 7230/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Llorenç
d'Es Cardassar de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Joan de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Llorenç d'Es Cardassar de dia 14 a dia 20
d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FE)
RGE núm. 7228/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Joan de
Labritja de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Joan de Labritja de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FH)
RGE núm. 7231/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sant Lluís de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sant Lluís de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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FI)
RGE núm. 7232/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Eugènia
de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

FL)
RGE núm. 7235/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Maria del
Camí de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santa Eugènia de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santa Maria del Camí de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FJ)
RGE núm. 7233/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa Eulàlia
del Riu de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santa Eulàlia del Riu de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FM)
RGE núm. 7236/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santanyí de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santanyí de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FK)
RGE núm. 7234/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Santa
Margalida de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

FN)
RGE núm. 7237/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Selva de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Santa Margalida de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Selva de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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FO)
RGE núm. 7238/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sencelles de dia
14 a dia 20 d'abril de 2020.

FR)
RGE núm. 7241/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sóller de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sencelles de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sóller de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FP)
RGE núm. 7239/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Ses Salines de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

FS)
RGE núm. 7242/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Son Servera de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Ses Salines de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Son Servera de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FQ)
RGE núm. 7240/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Sineu de dia 14
a dia 20 d'abril de 2020.

FT)
RGE núm. 7243/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Valldemossa de
dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Sineu de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Valldemossa de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020?

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí
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FU)
RGE núm. 7244/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a positius de
coronavirus (COVID-19) en el municipi de Vilafranca de
Bonany de dia 14 a dia 20 d'abril de 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Nombre de positius de coronavirus (COVID-19) en el
municipi de Vilafranca de Bonany de dia 14 a dia 20 d'abril de
2020?
Palma, 20 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

FV)
RGE núm. 7462/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pacients de COVID-19 a residències de persones majors i
centres assistencials.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
a) Quants pacients per COVID-19 han estat ingressats a
centres hospitalaris fins avui, traslladats des de centres
assistencials en els quals són residents?
b) Quants pacients per COVID-19 han estat ingressats a
centres hospitalaris fins avui, traslladats des de residències de
persones majors en les quals són residents?
c) En quines dates i en quins centres hospitalaris han
ingressat pacients de COVID-19 procedents de residències de
persones majors (residències de la tercera edat)?
Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

FW)
RGE núm. 7469/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de lloguer
dels aparcaments de l'IBAVI a la promoció del carrer
Borja Moll de Maó.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'IBAVI disposa d'aparcaments a la promoció del carrer
Borja Moll de Maó, dels quals 4 estan llogats. Quin és el preu
de lloguer?
Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FX)
RGE núm. 7470/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges núm.
16 i 20 de la promoció del carrer Borja Moll de Maó.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu pel qual els habitatges núm. 16 i 20 de la
promoció del carrer Borja Moll de Maó estan lliures?
Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FY)
RGE núm. 7515/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d'HPO a Menorca prevista per a 2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El mes de setembre el conseller Sr. Pons anuncià que per a
l'any 2020 Menorca comptarà amb 41 nous habitatges d'HPO.
Des de la conselleria ens van informar que es repartirien en els
municipis de Maó, Sant Lluís i Es Castell. Ens poden indicar
quants habitatges es faran a cada municipi i el lloc on es
construiran?
Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

FZ)
RGE núm. 7516/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat de les
inversions al Port de Fornells.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament 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'estat de les inversions al port de Fornells del
projecte de modernització a dia d'avui? Quines són les quanties
i partides executades a dia d'avui?
Palma, 8 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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GA)
RGE núm. 7517/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de
rehabilitació d'habitatge lliure dels anys 2016 a 2019.

GD)
RGE núm. 7520/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions dutes a
terme pel Govern en relació amb el voluntariat.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'IBAVI dins el programa de rehabilitació d'habitatge lliure
gestiona tot el procés de tramitació administrativa de redacció
de projectes dels pisos cedits per un termini de 9 anys.

L'article 1 de la Llei de voluntariat estableix: "Aquesta llei
té per objecte regular, conèixer, divulgar, promoure, fomentar
i protegir el voluntariat en tots els seus àmbits, com a forma de
participació mitjançant programes de voluntariat desenvolupats
per entitats de voluntariat".

Quants projectes totals s'han presentat per illes els anys
2016, 2017, 2018, 2019 i, en cas d'haver-ne rebutjat algun,
quins són els motius?
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Quines accions han posat en marxa?
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GB)
RGE núm. 7518/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cooperatives per
fomentar HPO.

GE)
RGE núm. 7524/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació
requerida a les entitats de voluntariat.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes cooperatives per fomentar l'habitatge HPO s'han
creat a les Illes Balears els anys 2018, 2019 i el que portem de
2020? Feu la relació dels cooperativistes per municipis i per
illes.

La llei del voluntariat estableix que les entitats de
voluntariat tenen els següents deures: "n) Aportar a requeriment
de l'administració competent en matèria de voluntariat
qualsevol informació relativa a les seves actuacions, programes
i funcionament. Entenem que l'Administració ha de garantir i
vetllar pel bon funcionament en tota la informació sobre les
obligacions establertes a la llei".

Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Ha sol·licitat algun tipus d'informació a les entitats? En cas
afirmatiu, ens pot indicar quina i trametre-nos-en còpia?
GC)
RGE núm. 7519/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció del
voluntariat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Govern va aprovar la Llei 11/2019, de 8 de març, de
voluntariat de les Illes Balears, per millorar aquesta figura entre
la societat balear.
Quines accions per impulsar polítiques públiques a fi de
promocionar i donar a conèixer el voluntariat com a agent actiu
de transformació social ha posat en marxa el Govern?
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GF)
RGE núm. 7525/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per
fomentar el voluntariat entre les empreses.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La llei del voluntariat estableix a l' article 21: "Empreses 2.
Amb la finalitat de fomentar el voluntariat entre els seus
treballadors, les empreses i les administracions podran adoptar
acords en el marc de la negociació col·lectiva que facilitin
l'accés als programes de voluntariat de les entitats".
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Quines accions per fomentar el voluntariat entre les
empreses ha realitzat el Govern?
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GG)
RGE núm. 7526/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
l'article 22.1.a) de la Llei de voluntariat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La llei del voluntariat estableix a l'article 22: "1. Correspon
al Govern de les Illes Balears: a) Crear, mantenir i actualitzar
el cens d'entitats de voluntariat de les Illes Balears, amb
l'objectiu de tenir dades reals i actualitzades de les entitats, els
programes i les persones voluntàries de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i poder planificar polítiques de foment i
suport al voluntariat coherent amb la realitat. La conselleria
competent en matèria de voluntariat realitzarà les gestions
oportunes a fi que aquest cens sigui públic i accessible".
Referent a aquest punt ens pot indicar totes les accions
realitzades pel Govern?
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GH)
RGE núm. 7527/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
l'article 22.1.b) de la Llei de voluntariat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Llei del voluntariat estableix a l'article 22: "1. Correspon
al Govern de les Illes Balears: b) Assessorar i informar les
organitzacions que desenvolupin programes de voluntariat".
Quines accions han desenvolupat el Govern per incentivar
els voluntaris?
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GI)
RGE núm. 7528/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
l'article 22.1.c) de la Llei de voluntariat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Llei del voluntariat estableix a l'article 22: "1. Correspon
al Govern de les Illes Balears: c) Coordinar les relacions en
matèria de voluntariat amb els consells insulars, amb els
organismes de l'Estat i amb altres comunitats autònomes o ens
públics competents en la matèria".
Quantes reunions han mantingut amb les diferents
administracions? en cas d'haver-ne fet alguna se sol·licita còpia
de les actes.
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GJ)
RGE núm. 7529/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
l'article 22.1.e) de la Llei de voluntariat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Llei del voluntariat estableix a l'article 22: "1. Correspon
al Govern de les Illes Balears: e) Supervisar i vetllar pel
compliment de la normativa aplicable en matèria de
voluntariat".
Quines accions han posat en marxa per al bon funcionament
dels voluntaris des de l'aprovació d'aquesta llei?
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GK)
RGE núm. 7530/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
l'article 22.1.f) de la Llei de voluntariat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La llei del voluntariat estableix a l'article 22: "1. Correspon
al Govern de les Illes Balears: f) Impulsar estratègies
formatives perquè l'acció voluntària respongui amb rigor i
qualitat".
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Quines són les estratègies formatives posades en marxa en
l'any passat.? Feu-ne una relació.
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GL)
RGE núm. 7533/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
l'article 22.1.l) de la Llei de voluntariat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La Llei del voluntariat estableix a l'article 22: "1. Correspon
al Govern de les Illes Balears: l) Impulsar el Fòrum Balear del
Voluntariat perquè es converteixi en el veritable òrgan de
consulta, assessorament i coordinació en matèria de voluntariat
en la comunitat autònoma de les Illes Balears".
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Palma, 16 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GO)
RGE núm. 7536/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a investigació del
trencament de la custòdia dels exàmens per accedir al cos
de gestió de la CAIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Transcorreguts més de quatre mesos des de la denúncia
pública pel trencament de la custòdia dels exàmens (cos de
gestió de la CAIB) que estaven previstos per al 14 de
desembre, en quin estat es troba la investigació?
Palma, 16 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Quines accions han promogut des del Govern per impulsar
el Fòrum des de l'entrada en vigor de la llei?
Palma, 15 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GM)
RGE núm. 7534/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a gas canalitzat.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 projectes de gas canalitzat està tramitant en aquest
moment el Govern? Relació en cas que es tramiti.
Palma, 16 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GN)
RGE núm. 7535/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades per a la custòdia dels exàmens a l'EBAP.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures s'han pres per garantir la custòdia de futurs
exàmens dins l'EBAP?

GP)
RGE núm. 7539/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de la
tramitació de la llei del foc.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La legislatura passada el Govern es va comprometre a
aprovar la llei del foc, que queda a les portes de la tramitació
parlamentària; ja que es tracta d'un servei especial per a les
Illes Balears i transcorreguts 9 mesos d'aquesta legislatura,
quina previsió tenen per a l'inici de la seva tramitació
parlamentària?
Palma, 16 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GQ)
RGE núm. 7540/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a repetidor de la
xarxa TetraIB a Sant Llorenç.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L’any passat el Govern va instal·lar un nou repetidor per la
xarxa de TetraIB en el municipi de Sant Llorenç. Ha resolt al
cent per cent la problemàtica de cobertura amb el nou
repetidor, o serà necessària alguna altra intervenció a la zona?
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Palma, 16 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GU)
RGE núm. 7544/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a policies locals
afectats per coronavirus (1).

GR)
RGE núm. 7541/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del
servei de TDT.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Les policies locals assumeixen un paper molt actiu davant
aquesta pandèmia i, per tant, s'exposen a ser personal de
potencial risc. Quin és el nombre de policies amb diagnòstic
positiu de COVID-19 des del dia 14 de març fins al dia de
resposta d’aquesta petició? Indicau-ne el nombre per municipis
i per illes.

Té previst el Govern fer alguna actuació per millorar el
servei TDT a les ubicacions de Puig de Sa Cova Negra, Font de
Sa Cala i Canyamel?
Palma, 16 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GS)
RGE núm. 7542/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estació portàtil
TetraIB a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst l'IBETEC dotar de l'estació portàtil TetraIB a
l'illa d'Eivissa abans d'aquest estiu?
Palma, 16 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GV)
RGE núm. 7545/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a policies locals
afectats per coronavirus (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 policies locals han hagut de guardar quarantena per
estar treballant amb algun company que ha donat positiu, des
del 14 de març, fins el dia de la resposta? Indicau les dades per
municipis i per illes.
Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GT)
RGE núm. 7543/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç d'efectius
dels cossos i forces de seguretat.

GW)
RGE núm. 7546/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a policies locals
afectats per coronavirus (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament 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 sol·licitat per aquest any un reforç d'efectius dels cossos
i forces de seguretat per a les Illes i quina quantitat de
professionals de cada cos han sol·licitat per cada illa?

Quants policies locals han estat ingressats amb diagnòstic
positiu de COVID-19 del 14 de març fins al dia de la resposta
d'aquesta petició, a cadascun dels municipis de les illes?

Palma, 16 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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GX)
RGE núm. 7549/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a voluntaris de
Protecció Civil afectats per coronavirus (1).

HA)
RGE núm. 7554/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal del
servei d'emergències afectat per coronavirus (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Els voluntaris de Protecció Civil formen part d’un paper
molt actiu davant aquesta pandèmia i, per tant, s'exposen a ser
personal de potencial risc. Quin és el nombre de voluntaris de
Protecció Civil amb diagnòstic positiu de COVID-19 des de dia
14 de març fins al dia de resposta d’aquesta petició? Indicau les
dades per municipis i per illes.

Totes les persones que formen part del servei d’emergències
assumeixen un paper molt actiu davant aquesta pandèmia i, per
tant, s'exposen a ser personal de potencial risc. Quin és el
nombre de personal d’emergències amb diagnòstic positiu de
COVID-19 des de dia 14 de març fins al dia de resposta
d’aquesta petició? Indicau les dades per illes.

Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GY)
RGE núm. 7550/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a voluntaris de
Protecció Civil afectats per coronavirus (2).

HB)
RGE núm. 7555/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal del
servei d'emergències afectat per coronavirus (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de voluntaris de Protecció Civil
ingressats amb diagnòstic positiu de COVID-19 del 14 de març
fins al dia de la resposta a aquesta petició a cadascuna de les
Illes Balears?

Quin és el nombre de personal d’emergències ingressat amb
diagnòstic positiu de COVID-19 del 14 de març fins el dia de
resposta d’aquesta petició a cadascuna de les Illes Balears?

Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

GZ)
RGE núm. 7551/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a voluntaris de
Protecció Civil afectats per coronavirus (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 voluntaris de Protecció Civil han hagut de guardar
quarantena per estar treballant amb algun company que ha
donat positiu? Indicau les dades fins al dia de la resposta.
Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons

HC)
RGE núm. 7556/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a personal del
servei d'emergències afectat per coronavirus (3).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 treballadors del servei d’emergències han hagut de
guardar quarantena per estar treballant amb algun company que
ha donat positiu? Indicau les dades fins el dia de tramesa de la
resposta.
Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
José Luis Camps i Pons
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HD)
RGE núm. 7601/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
test de diagnòstic de COVID-19 en els treballadors dels
centres de salut i centres hospitalaris de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
a) Quants test i a quins nombre de treballadors dels serveis
i centres sanitaris i hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears, s'han realitzat els test de diagnòstic de COVID-19?
b) Quants test i a quin nombre de treballadors dels serveis
i centres sanitaris i hospitals de la xarxa sanitària privada de les
Illes Balears, s'han realitzat els test de diagnòstic de COVID19?
c) Amb quina periodicitat s'han realitzat els tests al personal
que treballa en els centres sanitaris i hospitals del Servei de
Salut i de la xarxa sanitària privada a les Illes Balears?
Palma, 22 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

HE)
RGE núm. 7602/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla d'actuació i ajudes a clubs i entitats esportives davant
la crisi de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
•

•

•

Són nombrosos els clubs que exerceixen la seva activitat
esportiva en categoria nacional i que depenen per a la seva
subsistència de l'ajuda que es presta des de les subvencions
públiques, entre d'altres, la destinada per a clubs esportius
que juguen en categoria nacional. La col·laboració, el
suport i la subvenció pública resulten imprescindibles per
a clubs modestos o esportistes individuals que no tenen una
gran capacitat econòmica d'esponsorització o patrocini, així
com per a aquelles activitats esportives considerades
'minoritàries'. Tenint en compte que les temporades que
comencen el setembre i que inicien els entrenaments l'agost,
per incorporar jugadors forans es planifiquen ara, i per això
per a aquestes entitats esportives resulta imprescindible que
la Conselleria d'Afers Socials i Esports, els comuniqui com
més aviat millor
la intenció de mantenir la línia de subvencions per a la
temporada 20/21 per als clubs i esportistes que juguen en
categoria nacional, perquè puguin planificar tenint
assegurada la subvenció de la pròxima temporada
la intenció de mantenir les subvencions per a la temporada
2020/2021 per a aquelles competicions autonòmiques que
requereixin de desplaçaments entre illes.

Per això, davant la situació extraordinària provocada per la
crisi sanitària de la COVID-19 i davant la incertesa per a la
realització programada de les activitats esportives dels clubs i

les entitats, quines mesures ha previst el Govern de les Illes
Balears, des de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i la
Direcció General d'Esports per garantir les ajudes als clubs i a
les federacions esportives davant les possibles alteracions en
els calendaris d'activitats i competicions programades?
Palma, 22 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

HF)
RGE núm. 7603/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
control de la COVID-19 a entrades d'aeroports i ports a les
Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
a) Quin protocol ha establert el Govern de les Illes Balears,
o està coordinant en col·laboració amb altres administracions,
per al control i els mitjans de diagnòstic de possibles positius
de COVID-19 en l'arribada de passatgers als aeroports i ports
de les Illes Balears?
b) Quin tipus de test de detecció COVID-19 i quants s'han
realitzat fins avui al personal que treballa en els aeroports i
ports de les Illes Balears?
c) Quin tipus de test de detecció COVID-19 i quants s'han
realitzat fins avui als passatgers que arriben als aeroports i ports
de les Illes Balears?
Palma, 22 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

HG)
RGE núm. 7604/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió de la xarxa sanitària privada a la crisi de la COVID19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Davant la situació de crisi sanitària provocada per la
pandèmia de la COVID-19, el Govern de les Illes Balears, des
de la Conselleria de Salut ha coordinat l'acció sanitària i
establert protocols i normativa específica per la qual s'ha
implicat els recursos de la xarxa sanitària privada de la
Comunitat Autònoma: personal, recursos materials, serveis i
infraestructures. Davant el qüestionament i la crítica que
algunes formacions polítiques han abocat sobre l'actuació
enfront de la COVID-19 duta a terme per la xarxa sanitària
privada en la nostra comunitat, quina valoració fa la
Conselleria de Salut sobre la disposició, la col·laboració i
l'actuació de la xarxa sanitària privada en la lluita de la
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COVID-19, d'acord amb les directrius, les instruccions
normatives i els protocols dictats des del Govern de les Illes
Balears?
Palma, 22 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

HH)
RGE núm. 7605/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
programa Vacances en Pau.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí ha anunciat que se
suspèn el programa Vacances en Pau per a l'any 2020, per la
situació extraordinària provocada per la pandèmia de la
COVID-19. Aquest programa forma part d'un projecte de
cooperació finançat, entre altres, pel Govern de les Illes
Balears. En quina situació administrativa i pressupostària queda
resolta la subvenció i/o conveni instrumental corresponent a
aquest projecte per a l'any 2020? Quina destinació té pensat
donar la Direcció General de Cooperació a l'import de la
subvenció atorgada a l'entitat APPSIB per al Projecte Vacances
a Pau 2020?
Palma, 22 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

HI)
RGE núm. 7606/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projectes de cooperació al desenvolupament finançats pel
Govern de les Illes Balears en totes les seves modalitats i
objecte de convocatòria.
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HJ)
RGE núm. 7607/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de declaracions d'interès turístic fetes pel
Govern de les Illes Balears des de l'any 2012 fins ara.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes declaracions d'interès turístic des de l'any 2012 fins
ara ha fet el Govern de les Illes Balears d'acord amb l'article 74
de la Llei 8/2012, de turisme?
Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

HK)
RGE núm. 7608/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a llistat i pressupost de les inversions declarades
d'interès turístic fetes pel Govern de les Illes Balears des de
l'any 2012 fins ara.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el llistat i el pressupost d'aquelles inversions
declarades d'interès turístic per part del Govern de les Illes
Balears des de l'any 2012 fins ara?
Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

HL)
RGE núm. 7609/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'establiments que varen instar el canvi
d'ús davant l'administració turística durant la vigència de
l'article 78 de la Llei 8/2012.

Quines convocatòries i convenis de Cooperació (en totes les
modalitats/objectes) finançats pel Govern de les Illes Balears
s'han vist modificats (reformulats/anul·lats/desistits) per raons
de la crisi sanitària de la COVID-19?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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, 22 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Durant la vigència de l'article 78 de la Llei 8/2012, quants
establiments varen instar el canvi d'ús davant l'administració
turística?
Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques
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HM)
RGE núm. 7610/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre d'establiments que varen obtenir el canvi
d'ús durant la vigència de l'article 78 de la Llei 8/2012 i
nombre de places que tenien aquests establiments.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Durant la vigència de l'article 78 de la Llei 8/2012, quants
establiments varen obtenir el canvi d'ús i quin nombre de places
tenien aquests establiments?
Palma, 20 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

HP)
RGE núm. 7616/20, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a informe d'impacte familiar.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha aprovat el Govern de les Illes Balears la guia
d'elaboració d'informes d'impacte familiar prevista a la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies?
En cas afirmatiu, mitjançant quin instrument normatiu ha
estat aprovada aquesta guia?

HN)
RGE núm. 7613/20, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a informació de l'OMS sobre la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Disposa el Govern de les Illes Balears de l'acta de la reunió
de l'Organització Mundial de la Salut de dia 30 de gener
tramesa per aquesta organització al Govern d'Espanya? En cas
afirmatiu, des de quina data?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

HO)
RGE núm. 7614/20, de la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a controls sanitaris per la COVID-19 a ports i
aeroports de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
En què ha consistit els quasi 20.000 controls sanitaris que
s'han realitzat als ports i aeroports de Balears des de l'inici de
l'estat d'alarma fins al 19 d'abril de 2020?
S'ha realitzat alguna prova diagnòstica a la realització
d'aquests controls?
En cas afirmatiu, en què han consistit les proves
diagnòstiques?
Quantes se n'han realitzat?

En quina data i per quin òrgan s'ha aprovat?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino

HQ)
RGE núm. 7617/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols de prevenció i seguretat dels usuaris i personal
que treballarà a les instal·lacions juvenils gestionades per
les administracions a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El Govern de les Illes Balears gestiona activitats de lleure
que es desenvolupen a instal·lacions (albergs, campaments) i a
espais públics i privats de la nostra comunitat autònoma. A la
vegada, el Govern de les Illes Balears, d'acord amb la
normativa vigent, té la responsabilitat del seguiment i la
inspecció de les activitats de lleure d'infants, joves, i famílies,
que es desenvolupen per les entitats i les administracions
públiques. Davant la situació excepcional per la crisi sanitària
motivada per la COVID-19, quins protocols ha dissenyat el
Govern de les Illes Balears per garantir la seguretat dels usuaris
i dels treballadors a les instal·lacions on es desenvolupin
activitats de lleure, organitzades per les mateixes
administracions o per la iniciativa privada des de les entitats i
associacions?
Palma, 22 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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HR)
RGE núm. 7618/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
protocols i ajudes a les entitats del tercer sector infantil i
juvenil davant la crisi de la COVID-19.

HU)
RGE núm. 7644/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària per a la nova estació de bombeig
d'Es Pujols.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 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.

Quins recursos (material i formació de monitors i directors
d'activitats) ha facilitat el GOIB a les entitats del tercer sector
que intervenen en el lleure i en l'educació no formal, per dur a
terme amb seguretat i prevenció les seves activitats amb infants
i joves?

Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 50.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per a la nova estació de bombeig d'Es Pujols?

Palma, 22 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

HS)
RGE núm. 7642/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària del projecte de nous HPO a Sant
Ferran.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 30.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per a la redacció del projecte de nous HPO a Sant Ferran de
Ses Roques de Formentera?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

HT)
RGE núm. 7643/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària de la connexió de la xarxa en alta
del nucli d'Es Ca Marí.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 50.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per a la connexió de la xarxa en alta del nucli d'Es Ca Marí?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

HV)
RGE núm. 7645/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària per a la depuració i l'emissari
d'aigües depurades de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 50.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per a la depuració i l'emissari d'aigües depurades de
Formentera?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

HW)
RGE núm. 7646/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària "Es Campament".
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 30.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per al projecte d'"Es Campament" com a espai de memòria a
Formentera?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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HX)
RGE núm. 7647/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària per a l'eliminació de barreres
arquitectòniques als centres de primària de Formentera.

IA)

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 100.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per a l'eliminació de barreres arquitectòniques als centres de
primària de Formentera?

Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 200.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per a la redacció del projecte i la licitació de l'IES Marc Ferrer
de Formentera?

RGE núm. 7650/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària per a l'ampliació de l'IES Marc
Ferrer.

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

HY)
RGE núm. 7648/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària per al 061 a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 360.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per al projecte d'implantació del servei 061 a Formentera?

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

IB)
RGE núm. 7651/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària per a l'ampliació de cicles d'FP a
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 80.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per a l'ampliació de cicles d'FP a l'illa de Formentera?

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

HZ)
RGE núm. 7649/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària per a la contractació d'infermer/a
a l'Hospital de Formentera.

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

IC)
RGE núm. 7652/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de mobilitat
sostenible del Consell de Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 60.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per a la contractació de l'infermer/a de casos per atenció a la
cronicitat a l'Hospital de Formentera?

Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 350.000 euros que el Govern ha destinat a l'execució
del Pla de mobilitat sostenible del Consell de Formentera?

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
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ID)

IG)

RGE núm. 7653/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida per al fons de posidònia.

RGE núm. 7662/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
pressupostària específica que dedicarà la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat al sector de producció
audiovisual com a conseqüència del coronavirus.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 50.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per executar els projectes presentats per part del Govern a
càrrec del fons de posidònia?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina dotació pressupostària específica dedicarà la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector de
producció audiovisual de les Illes Balears per pal·liar les greus
conseqüències derivades de la pandèmia del coronavirus?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IE)
RGE núm. 7654/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària per a millores al parc natural de Ses
Salines.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 100.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per executar les millores de senyalització, tancat, protecció
física de l'entorn i reforç de personal de vigilància previstes a
Formentera en l'àmbit del parc natural de Ses Salines?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

IH)
RGE núm. 7663/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
pressupostària específica que dedicarà la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat al sector de galeries d'art
com a conseqüència del coronavirus.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina dotació pressupostària específica dedicarà la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector de
galeries d'art de les Illes Balears per pal·liar les greus
conseqüències derivades de la pandèmia del coronavirus?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IF)
RGE núm. 7655/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la
partida pressupostària per a l'Oficina d'habitatge de
Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Es mantindrà al llarg del present exercici pressupostari la
partida de 50.000 euros aprovada en el pressupost autonòmic
per millorar l'atenció presencial de l'Oficina d'habitatge de
Formentera?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

II)
RGE núm. 7664/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
pressupostària específica que dedicarà la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat al sector de còmics i nous
mèdia com a conseqüència del coronavirus.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina dotació pressupostària específica dedicarà la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector de
còmics i nous mèdia de les Illes Balears per pal·liar les greus
conseqüències derivades de la pandèmia del coronavirus?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre
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IJ)
RGE núm. 7665/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
pressupostària específica que dedicarà la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat al sector dedicat a la
producció de continguts artístics i culturals com a
conseqüència del coronavirus.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina dotació pressupostària específica dedicarà la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector dedicat
a la producció de continguts artístics i culturals de les Illes
Balears per pal·liar les greus conseqüències derivades de la
pandèmia del coronavirus?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IM)
RGE núm. 7668/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
pressupostària específica que dedicarà la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat als professionals del circ
com a conseqüència del coronavirus.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina dotació pressupostària específica dedicarà la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat als professionals
del circ de les Illes Balears per pal·liar les greus conseqüències
derivades de la pandèmia del coronavirus?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IK)
RGE núm. 7666/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
pressupostària específica que dedicarà la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat al sector llibreter com a
conseqüència del coronavirus.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina dotació pressupostària específica dedicarà la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat al sector llibreter
de les Illes Balears per pal·liar les greus conseqüències
derivades de la pandèmia del coronavirus?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IN)
RGE núm. 7669/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
específiques per rellançar el sector de producció
audiovisual de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quines accions específiques, a més d'ajudes financeres,
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat una vegada aixecat l'estat d'alarma per rellançar el
sector de producció audiovisual de les Illes Balears?
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IL)
RGE núm. 7667/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
pressupostària específica que dedicarà la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat a les sales de cinema com a
conseqüència del coronavirus.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina dotació pressupostària específica dedicarà la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a les sales de
cinema de les Illes Balears per pal·liar les greus conseqüències
derivades de la pandèmia del coronavirus?

IO)
RGE núm. 7670/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
específiques per rellançar el sector de les galeries d'art de
les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quines accions específiques, a més d'ajudes financeres,
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat una vegada aixecat l'estat d'alarma per rellançar el
sector de les galeries d'art de les Illes Balears?
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Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IP)

IS)

RGE núm. 7671/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
específiques per rellançar el sector de còmic i nous mèdia
de les Illes Balears.

RGE núm. 7674/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
específiques per rellançar l'activitat de les sales de cinema
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Quines accions específiques, a més d'ajudes financeres,
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat una vegada aixecat l'estat d'alarma per rellançar el
sector de còmic i nous mèdia de les Illes Balears?

Quines accions específiques, a més d'ajudes financeres,
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat una vegada aixecat l'estat d'alarma per rellançar
l'activitat de les sales de cinema de les Illes Balears?

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IQ)

IT)

RGE núm. 7672/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
específiques per rellançar el sector dedicat a la producció
de continguts artístics i culturals.

RGE núm. 7675/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
específiques per fer costat als gestors culturals de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Quines accions específiques, a més d'ajudes financeres,
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat una vegada aixecat l'estat d'alarma per rellançar el
sector dedicat a la producció de continguts artístics i culturals?

Quines accions específiques, a més d'ajudes financeres,
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat una vegada aixecat l'estat d'alarma per fer costat als
gestors culturals de les Illes Balears?

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IR)

IU)

RGE núm. 7673/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
específiques per rellançar el sector llibreter de les Illes
Balears.

RGE núm. 7676/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
específiques per fer costat als comissaris i crítics d'art de les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

Quines accions específiques, a més d'ajudes financeres,
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat una vegada aixecat l'estat d'alarma per rellançar el
sector llibreter de les Illes Balears?

Quines accions específiques, a més d'ajudes financeres,
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat una vegada aixecat l'estat d'alarma per fer costat als
comissaris i crítics d'art de les Illes Balears?
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Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

En relació amb la notícia publicada als mitjans de
comunicació de retirada de mascaretes FPP2, YKII i KN95 de
data 23 d'abril per part de la Conselleria de Salut de les Illes
Balears, quina quantitat es va distribuir?

IV)

Quina quantitat ha estat retirada?

RGE núm. 7677/20, de la diputada M. Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
específiques per fer costat als professionals del circ de les
Illes Balears.

Quin quantitat ha estat utilitzada per professionals sanitaris?
Qui n'és el proveïdor?

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan es va distribuir?
Va realitzar la conselleria un control previ a la distribució?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quines accions específiques, a més d'ajudes financeres,
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat una vegada aixecat l'estat d'alarma per fer costat als
professionals del circ de les Illes Balears?
IY)
Palma, 22 d'abril de 2020
La diputada
M. Antònia García i Sastre

IW)
RGE núm. 7679/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a APP de
seguiment de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost va tenir l'app de seguiment per a pacients de
COVID-19 a Balears, presentada el 17 d'abril de 2020?
Per quins motius es va retirar el 22 d'abril?
Quants usuaris han descarregat aquesta app?
Quants usuaris han vist les seves dades compromeses?
Hi ha hagut filtració de dades ocasionades per un atac
extern?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
María Tania Marí i Marí

RGE núm. 7685/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
denegació de realització de text diagnòstic de COVID-19 a
treballadors dels centres sanitaris (centres de salut, PAC i
hospitals).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de diferents associacions professionals, sindicats i
col·legis oficials, s'ha denunciat que per part d'alguns
responsables de centres i de la direcció de l'Ibsalut s'ha negat la
realització de tests a professionals sanitaris que ho han
sol·licitat:
a) Quantes sol·licituds han estat denegades a treballadors
dels centres sanitaris (centres de salut, PAC i hospitals)?, es
prega que especifiqueu en quins centres/hospitals i la categoria
professional del treballador: zelador, tècnic sanitari, infermeria,
metges, administratius, personal manteniment, personal de
neteja, personal de seguretat, ...
b) Quins han estat els motius exposats per part dels
treballadors per sol·licitar que els sigui realitzada
immediatament la prova de test COVID19?
c) Quins han estat les raons al·legades pel responsable de
l'Ibsalut per contestar al treballador i denegar la seva
sol·licitud?
Palma, 23 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

IX)
RGE núm. 7680/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada
de mascaretes FPP2, YKII i KN95.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.

IZ)
RGE núm. 7686/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre i ubicació dels punts de servei de
detecció ràpida de la COVID-19 instal·lats a Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quants punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19
hi ha instal·lats a les Illes Balears i quina és la seva ubicació
concreta?

Quants tests realitzats fins al dia d'avui en els punts de
servei de detecció ràpida de la COVID-19 que hi ha instal·lats
a les Illes Balears han donat positiu, donat negatiu i/o el pacient
ha estat derivat a un hospital?

Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

JA)
RGE núm. 7687/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a perfil de les persones que accedeixen als
punts de servei de detecció ràpida de la COVID-19
instal·lats a Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el perfil de les persones que accedeixen als punts de
servei de detecció ràpida de la COVID-19 que hi ha instal·lats
a les Illes Balears?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

JD)
RGE núm. 7690/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de descàrregues de l'aplicació
mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels
símptomes de la COVID-19 que es van produir durant el
temps que va estar operativa.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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 descàrregues de l'aplicació mòbil Clinicovery,
posada en marxa per la Conselleria de Salut i Consum de les
Illes Balears, per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes de
la COVID-19 es van produir durant el temps que va estar
operativa?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

JB)
RGE núm. 7688/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de tests realitzats fins a dia
d'avui en els punts de servei de detecció ràpida de la
COVID-19 instal·lats a Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants tests s'han realitzat fins al dia d'avui en els punts de
servei de detecció ràpida de la COVID-19 que hi ha instal·lats
a les Illes Balears?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

JC)
RGE núm. 7689/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a resultats dels tests realitzats en els punts
de servei de detecció ràpida de la COVID-19 instal·lats a
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

JE)
RGE núm. 7691/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps que va estar operativa l'aplicació
mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels
símptomes de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quant temps va estar operativa l'aplicació mòbil
Clinicovery, posada en marxa per la Conselleria de Salut i
Consum de les Illes Balears, per a l'avaluació i el seguiment
dels símptomes de la COVID-19 de la ciutadania balear?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

2572

BOPIB núm. 43 - 30 d'abril de 2020

JF)
RGE núm. 7692/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a data de la detecció dels primers
problemes que posaren en risc les dades personals dels
usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i
el seguiment dels símptomes de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es varen detectar els primers problemes que posaven
en risc les dades personals dels usuaris de l'aplicació mòbil
Clinicovery, posada en marxa per la Conselleria de Salut i
Consum de les Illes Balears, per a l'avaluació i el seguiment
dels símptomes de la COVID-19 de la ciutadania balear?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

JG)
RGE núm. 7693/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a temps transcorregut d'ençà que es van
detectar els primers problemes que posaven en risc les
dades personals dels usuaris de l'aplicació mòbil
Clinicovery i la seva desactivació efectiva.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Quant de temps va transcórrer d'ençà que es van detectar els
primers problemes que posaven en risc les dades personals dels
usuaris de l'aplicació mòbil Clinicovery i la seva desactivació
efectiva per l'alt risc de patir un ciberatac?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

JH)
RGE núm. 7694/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a possibilitat que s'hagi produït alguna
filtració de les dades dels usuaris de l'aplicació mòbil
Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment dels símptomes
de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 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.
Hi ha alguna possibilitat que s'hagi produït alguna filtració
de les dades personals dels usuaris de l'aplicació mòbil
Clinicovery, posada en marxa per la Conselleria de Salut i

Consum de les Illes Balears, per a l'avaluació i el seguiment
dels símptomes de la COVID-19 de la ciutadania balear?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

JI)
RGE núm. 7695/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a cost de la creació i la posada en marxa
de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el
seguiment dels símptomes de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost total per a la Conselleria de salut i
Consum de les Illes Balears, de la creació i la posada en marxa
de l'aplicació mòbil Clinicovery per a l'avaluació i el seguiment
dels símptomes de la COVID-19 de la ciutadania balear?
Palma, 23 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

JJ)
RGE núm. 7698/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera a consultes mèdiques i especialistes.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb motiu de les mesures acordades i dutes a terme per
prevenir la pandèmia, moltes programacions de serveis del
Servei de Salut s'han vist alterades, i compromisos en
calendaris de consultes i intervencions ajornats. És una
evidència coneguda la llarga llista d'espera i l'elevada demora
en les calendaris de cites per a consulta d'especialistes i
cirurgies que l'Ibsalut ve arrossegant a la nostra comunitat,
quina planificació té la conselleria i quines mesures urgents
prendrà per donar resposta a l'elevada llista d'espera de pacients
pendents de consulta amb especialista i proves diagnòstiques
que s'han retardat per la COVID-19 i que també eren molt
necessàries i imprescindibles?
Palma, 24 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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JK)
RGE núm. 7699/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llistes d'espera de cirurgies al Servei de Salut de les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures urgents durà a terme la Conselleria de Salut
i Consum i el Servei de Salut per reduir la demora de les
cirurgies programes amb antelació a la crisi de la COVID-19,
el retard de les quals i la demanda de les noves s'han vist
augmentats encara més per la COVID-19?
Palma, 24 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

JL)
RGE núm. 7700/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de neteja i desinfecció dutes a terme a les
residències de persones majors i centres sociosanitaris a les
Illes balears (1).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'Ordre Ministerial de SND 265/2020 de 19 de març,
dictada pel Ministeri de Sanitat, sobre mesures a adoptar contra
la COVID19 a residències de persones majors i centres
socionanitaris, estableix, entre altres, les indicacions en relació
amb mesures relatives a la neteja en aquestes instal·lacions i
serveis. L'Ordre estableix també que correspon a les autoritats
sanitàries competents de cada comunitat autònoma dictar les
resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, en
l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessàries per
garantir l'eficàcia del que es disposa en aquesta ordre.
Quines mesures i disposicions normatives ha donat el
Govern de les Illes Balears relatives a les mesures de neteja i
desinfecció per garantir el compliment d'aquesta ordre
ministerial en totes i cadascuna de les residències i centres
sociosanitaris i assistencials, públics i privats, de la nostra
comunitat autònoma?
Palma, 24 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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JM)
RGE núm. 7701/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures de neteja i desinfecció dutes a terme a les
residències de persones majors i centres sociosanitaris a les
Illes balears (2).
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Donada l'elevada incidència en aquests serveis i
instal·lacions de casos de contagis de residents i treballadors,
i del lamentable nombre de defuncions per causes dels contagis
de COVID19.
Atès que l'Ordre Ministerial estableix que, en cas d'haver-hi
positius, s'ha de reforçar de manera exhaustiva la neteja i la
desinfecció.
a) Quines actuacions ha dut a terme el Govern , i des de
quina data, per reforçar de manera exhaustiva la neteja i la
desinfecció d'aquests centres?
b) Amb quina freqüència s'estan duent a terme aquestes
actuacions de neteja i desinfecció en els referits centres i
instal·lacions?
c) Quins contractes s'han formalitzat des de l'inici de la crisi
de la COVID19 envers el servei de neteja i desinfecció en
aquests centres i quines especificacions s'han establert en els
contractes per a aquesta situació respecte del material especial
de desinfecció i neteja necessaris; la formació del personal de
neteja; i els equips de prevenció EPI adequats per a aquest
personal i actuacions?
d) Quina gestió ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears, per garantir que aquestes mesures exigides de reforç
en la desinfecció i la neteja, s'han dut a terme de forma
homologada i garantista per a la seguretat dels residents i de
tots els treballadors d'aquests centres, en totes i cadascuna de
les instal·lacions públiques i privades de la nostra comunitat
autònoma?
Palma, 24 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

JN)
RGE núm. 7702/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a campanyes del Govern per promocionar el
producte balear i la producció feta aquí l'any 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines campanyes -i amb quina quantitat de doblers
efectivament gastats- va fer el Govern de les Illes balears per
promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any
2015?
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Palma, 23 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, 23 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

JO)
RGE núm. 7703/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a campanyes del Govern per promocionar el
producte balear i la producció feta aquí l'any 2016.

JR)

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines campanyes -i amb quina quantitat de doblers
efectivament gastats- va fer el Govern de les Illes balears per
promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any
2016?

Quines campanyes -i amb quina quantitat de doblers
efectivament gastats- va fer el Govern de les Illes balears per
promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any
2019?

RGE núm. 7706/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a campanyes del Govern per promocionar el
producte balear i la producció feta aquí l'any 2019.

Palma, 23 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, 23 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

JP)

JS)

RGE núm. 7704/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a campanyes del Govern per promocionar el
producte balear i la producció feta aquí l'any 2017.

RGE núm. 7710/20, de la diputada maría Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya de suport a la internacionalització de les
empreses de Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 171 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.

Quines campanyes -i amb quina quantitat de doblers
efectivament gastats- va fer el Govern de les Illes balears per
promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any
2017?

Quina és la dotació econòmica, el calendari d'aplicació i el
contingut de la campanya de suport a la internacionalització de
les empreses de Balears, anunciada el 20 d'abril per la Direcció
General d'Innovació i la Fundació BIT?

Palma, 23 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

JQ)
RGE núm. 7705/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears,
relativa a campanyes del Govern per promocionar el
producte balear i la producció feta aquí l'any 2018.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines campanyes -i amb quina quantitat de doblers
efectivament gastats- va fer el Govern de les Illes balears per
promocionar el producte balear i la producció feta aquí l'any
2018?

Palma, 24 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JT)
RGE núm. 7711/20, de la diputada maría Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes
que, des de dia 1 de gener fins a dia 24 d'abril de 2020, ha
pagat l'Ibsalut als pacients que han hagut de rebre
assistència sanitària fora de la seva illa de residència.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia de les dietes que, des de dia 1 de gener
fins a dia 24 d'abril de 2020, ha pagat l'Ibsalut als pacients que
han hagut de rebre assistència sanitària fora de la seva illa de
residència? Se sol·licita que es trameti la informació per illes
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allotjament.
Palma, 24 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

JU)
RGE núm. 7718/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
aplicació de l'Ordre SND 37/2020, de 25 d'abril, sobre les
condicions en què s'han de desenvolupar els desplaçaments
per part de la població infantil durant la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
L'Ordre Ministerial estableix que les comunitats autònomes,
respectant en tot cas el regulat en aquesta ordre, podran, en
l'exercici de les seves competències en matèria de protecció i
tutela de persones menors d'edat, adoptar les mesures
necessàries per adequar l'aplicació del que s'hi disposa, en
relació amb els nins i les nines que resideixin a centres de
protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per
a persones amb discapacitat o altres serveis residencials
anàlegs.
a) Quines instruccions normatives i mesures ha pres el
Govern de les Illes Balears per donar compliment a la referida
ordre ministerial, en els diferents centres de l'àmbit de la seva
competència?
b) Quins protocols ha establert el Govern de les Illes
Balears, a tenor de les atribucions conferides per a la
coordinació de les estratègies i la direcció de la crisi sanitària
a la comunitat autònoma, perquè es compleixin aquestes
mesures de manera homogènia i amb totes les garanties, en tots
els centres als quals fa referència l'ordre ministerial, ja siguin
públics o de gestió privada, la responsabilitat dels quals
correspongui a altres administracions?
Palma, 25 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

JV)
RGE núm. 7719/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mascaretes quirúrgiques FFP2 i FFP3 per a personal
sanitari retirades per defectuoses.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Són reiterades les notícies sobre mascaretes que han hagut
de ser retirades per ser defectuoses o no estar homologades.
Aquest material l'adquisició del qual es gestiona a través dels
serveis de Compres i Logística, en ser rebut, ha de portar

2575

incorporada la fitxa de les seves característiques tècniques, que
han de ser comprovades pel Servei de Prevenció de Riscos
Laborals de l'Ibsalut, abans de la seva distribució al personal
sanitari.
a) Quin departament del Govern de les Illes Balears realitza
les comprovacions del material EPI (mascaretes i altres) sobre
verificar la seva homologació i que s'acompanyi el certificat i
el detall de les seves característiques tècniques, abans de ser
distribuït als centres de salut i hospitalaris, als centres
sociosanitaris i assistencials?
b) Quina quantitat de lots de mascaretes (nombre), quin
volum de mascaretes (nombre total i pes, si escau) de tipus
'quirúrgic', de model FFP2 i d'emmotllament FFP3, han estat
retirades i definitivament no lliurades als treballadors dels
centres de salut i hospitalaris de les Illes Balears?
Palma, 25 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

JW)
RGE núm. 7720/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests/proves de diagnòstic COVID-19 al personal que
treballada als centres sanitaris, sociosanitaris i assistencials
de gestió del Govern de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
a) Quines han estat les raons i incidències que han
impossibilitat la realització immediata de proves de diagnòstic
de la COVID-19 als treballadors, una vegada rebut el material
per la gerència de cada centre de salut/hospitalari/sociosanitari
/assistencial?
b) Quin tipus de proves (especificau cadascuna i a cadascun
dels centres) s'han realitzat als treballadors dels centres
sanitaris, sociosanitaris i assistencials de gestió del Govern de
les Illes Balears?
Palma, 25 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

JX)
RGE núm. 7721/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tests/proves de diagnòstic COVID-19 realitzades a les Illes
Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de proves/test de diagnòstic de COVID19 realitzades fins avui a la nostra comunitat autònoma? Se
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sol·licita especificar el nombre total per illes i el total de
persones a les quals s'han realitzat les proves, aquelles que són
personal sanitari i personal sociosanitari.

Amb quins escenaris de restabliment de les connexions
aèries i marítimes treballa del Govern?
Palma, a 29 d'abril de 2020
El diputat
Josep Castells i Baró

Palma, 25 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
B)
JY)
RGE núm. 7722/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mascaretes KN95 destinades al personal del Servei de Salut
de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
a) Quina quantitat de lots de mascaretes (nombre), quin
volum de mascaretes KN95 (nombre total i pes, si escau) han
estat retirades i definitivament no lliurades als treballadors dels
centres de salut i hospitalaris de les Illes Balears?

RGE núm. 8101/20, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
presència d'indicis de COVID-19 a aigües residuals.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En els darrers dies s'ha detectat a xarxes d'aigües no
potables destinades in fine per a, per exemple, fonts, neteja de
carrers o reg de jardins, indicis de COVID-19, la seva
conselleria considera la possibilitat que aquesta situació pugui
succeir al nostre arxipèlag?

b) Quina quantitat i tipus de mascaretes (quirúrgiques
/KN95/FFP2/FFP3 ha decidit retirar l'Ibsalut i que prèviament
havien estat ja lliurades als treballadors?
Palma, 25 d'abril de 2020
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

C)
RGE núm. 8102/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
gestió de l'adquisició de mascaretes defectuoses destinades
a ús de personal sanitari.

Ordre de Publicació

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 d'abril de 2020, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Sra. Presidenta, creu que el Govern ha actuar de manera
diligent en la gestió de l'adquisició de les mascaretes
defectuoses destinades a ús del personal sanitari?

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 28 d'abril de 2020
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomàs i Mulet
A)
RGE núm. 8100/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a escenaris de
restabliment de les connexions.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D)
RGE núm. 8104/20, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a conseqüències econòmiques de la COVID-19.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, quins són
els plans de la seva conselleria per fer front a les conseqüències
econòmiques de la COVID-19?
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Quins imposts pensa reduir o eliminar durant, almanco,
l'exercici 2020 per tal d'afrontar la crisi econòmica derivada de
la COVID-19?

Palma, a 29 d'abril de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 29 d'abril de 2020
El diputat
Antonio Costa i Costa

E)

H)

RGE núm. 8107/20, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a poder de decisió que té el Govern en
relació amb l'execució del "Pla cap a una nova normalitat".

RGE núm. 8112/20, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
de l'adquisició de material sanitari per part del Govern per
fer front a la COVID-19.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Presidenta, quin poder de decisió o marge de maniobra
té el Govern de les Illes Balears en relació amb l'execució del
"Pla per a la transició cap a una nova normalitat"?

Considera la consellera de Salut que s'ha dut a terme una
gestió adequada quant a l'adquisició de material sanitari per fer
front a la COVID-19?

Palma, a 29 d'abril de 2020
La diputada
Catalina Pons i Salom

Palma, a 29 d'abril de 2020
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

F)

I)

RGE núm. 8110/20, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
conciliació per a les famílies durant el procés de
desescalada.

RGE núm. 8113/20, del diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transparència en la gestió de la crisi del
coronavirus.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller d'Educació, quin pla de conciliació té el
Govern per a les famílies durant el procés de desescalada?

Considera el Govern que està actuant amb transparència en
la gestió de la crisi del coronavirus?

Palma, a 29 d'abril de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 29 d'abril de 2020
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)

J)

RGE núm. 8111/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció o
eliminació d'imposts per afrontar la crisi econòmica
derivada de la COVID-19.

RGE núm. 8114/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de desconfinament.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Creu, Sra. Armengol, que les mesures de desconfinament
que s'estableixen són les adequades a la nostra comunitat?
Palma, a 29 d'abril de 2020
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 d'abril de 2020, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 7656/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria educativa per afrontar la
crisi generada per la pandèmica de COVID-19, davant la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Donada la situació
generada en tot el sector educatiu per la pandèmia de la
COVID-19 es fa imprescindible i urgent que s'adoptin tota una
sèrie de mesures encaminades al reconeixement de la labor
desenvolupada pels docents i a pal·liar la situació generada per
aquesta crisi.
L'alarma sanitària ocasionada amb la pandèmia de la
COVID-19 ha trastocat pràcticament tots els aspectes de la
nostra vida, començant per l'àmbit sanitari i continuant per un
impacte econòmic, social, laboral i educatiu.
En l'àmbit educatiu, la ciutadania està preocupada per les
conseqüències que aquesta situació anòmala i excepcional
tindrà en l'aprenentatge dels alumnes, així com en la promoció
i la titulació d'aquests. I és lògic pensar que la situació sanitària
afectarà tot aquest procés. Per això i més que mai, és
imprescindible establir garanties de seguretat jurídica i igualtat
d'oportunitats a l'alumnat en tot el territori nacional.
Balears no pot ser una excepció, sobretot si tenim en
compte que les xifres educatives que arrossega la nostra
comunitat són de les pitjors d'Espanya, tant en adquisició de
competències, com en nombre de repetidors, abandonament
escolar prematur i fins i tot en l'elevat percentatge d'absentisme
escolar. Tot això pot determinar que els estudiants balears es
vegin doblement perjudicats per la situació actual i es

requereixen mesures excepcionals de suport, protecció,
dedicació i recursos.
El personal docent està fent un esforç notable per garantir
la continuïtat del curs escolar, continuant el seu treball des dels
seus domicilis amb els seus propis recursos digitals, i les
famílies estan col·laborant des del seu confinament per ajudar
en la mesura que sigui possible que la situació d'alarma no
perjudiqui l'aprenentatge dels alumnes. Entre tots dos s'ha posat
en marxa una col·laboració admirable per mantenir en els
alumnes les millors expectatives, incentius, ànim i esforç
personal.
Especialment dificultosa és la situació d'aquelles famílies i
col·lectius més vulnerables, ja que la suspensió del període
lectiu presencial i la posada en marxa de classes a distància han
fet més evident la seva falta de recursos econòmics i
tecnològics, eixamplant la bretxa digital i allunyant la desitjada
igualtat d'oportunitats entre l'alumnat.
D'altra banda, l'Estat té competència exclusiva per regular
les condicions per a l'obtenció, l'expedició i l'homologació de
títols acadèmics i professionals i normes bàsiques per al
desenvolupament de l'article 27 de la CE a fi de garantir el
compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta
matèria. Així ho indica l'article 149-30 de la CE i és per això
que l'Estat va fixar els criteris bàsics d'avaluació i promoció de
curs en la normativa bàsica estatal. Mostra d'això són els
articles 28 i 29 de la LOMCE que regulen els criteris
d'avaluació i promoció en l'ESO, i els articles 36 i 37, que
regulen els criteris de batxillerat.
Totes les comunitats autònomes han de sotmetre's a aquests
criteris legals, de manera que les seves competències
educatives provenen indirectament del marge que existeix a
l'article 149.1.30 de la CE i de la clàusula residual de l'article
149.3 de la CE, i directament i explícitament dels estatuts
d'autonomia.
En conclusió, aquelles que la Constitució no ha reservat a
l'Estat i han estat «atribuïdes» pels estatuts d'autonomia, a més
de les que pogués transferir-los o delegar-los l'Estat segons el
que es disposa per l'article 150.2 de la CE. En aquest sentit,
l'Estatut de les Illes Balears recull a l'article 36 una expressa
referència a la competència autonòmica de desenvolupament
legislatiu i d'execució de l'ensenyament a tota la seva extensió.
Malgrat això, la Ministra Celáa ha incorregut en un flagrant
desistiment de funcions, descarregant la seva responsabilitat
educativa en les comunitats autònomes, donant compte d'uns
principis ambigus que condueixen a una espècie d'aprovat
general i amb els quals cada comunitat haurà de decidir les
condicions per a la promoció i l'obtenció del títol.
Això encara a gratcient que és jurídicament inviable, que
suposa crear de facto 17 sistemes educatius diferents i que
deixa desorientada tota la comunitat educativa.
Tot això amb l'acceptació abnegada d'algunes comunitats
autònomes, entre elles la nostra, on la presidenta socialista
Armengol continua acotant el cap davant el govern estatal i el
conseller d'Educació Martí March tolera que s'abandoni el
nostre alumnat per part de la ministra sense exigir unes ordres
precises, ni recursos suficients, ni tan sols pronunciar-se el mes
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mínim davant tal falta de responsabilitat i de garanties
educatives. És evident que el Govern balear es mou per
ideologia i no per interès general en matèria d'educació.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport i reconeixement a la comunitat educativa de les Illes
Balears, i especialment als equips directius i al personal docent
dels centres tant públics com privats, concertats o no, que estan
fent una tasca complicada però satisfactòria per garantir que
l'alumnat de Balears pugui continuar fent tasques no presencials
des del seu domicili des que es va declarar l'estat d'alarma
sanitària el mes de març passat i es van tancar els centres
educatius a la nostra comunitat.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar els recursos econòmics i materials
necessaris per fer viable la continuïtat del curs escolar durant
aquest tercer trimestre de manera no presencial, garantint que
tots els alumnes, especialment els més vulnerables, puguin
accedir en condicions d'igualtat i equitat a la formació a
distància o online.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a exercir les seves competències en matèria educativa
per garantir l'avaluació objectiva i uniforme en tot el territori
nacional sobre la base d'uns criteris oficials clars i establerts per
la normativa estatal existent o per les modificacions normatives
que per part del Ministeri d'Educació es considerin necessàries,
i assegurar el compliment del principi d'igualtat i equitat per a
tot l'alumnat, independentment de quins sigui la seva comunitat
autònoma de residència.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a garantir que no es
produeixin situacions d'aprovat general solapat en cap cas, així
com evitar que cap alumne no pugui ser perjudicat en la seva
avaluació per la interrupció de les classes presencials. Per a
això, el tercer trimestre ha de servir per consolidar i reforçar
l'aprenentatge, avançar la matèria que sigui possible i recuperar
en el seu cas l'avaluació dels dos trimestres anteriors, però tant
la promoció de curs com l'obtenció d'un títol acadèmic es farà
disposant de les competències necessàries per part de l'alumne
i sense relaxar els nivells d'aprofitament exigits per evitar futurs
perjudicis en el seu aprenentatge.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme al costat del Govern de l'Estat un
‘Pla de Reforç i Suport General Urgent Educatiu’ amb motiu de
la crisi sanitària pel coronavirus COVID-19, de caràcter
voluntari per als alumnes i d'oferta obligatòria per a les
administracions educatives que garanteixi el dret de tots a una
educació de qualitat i en equitat, amb l'objectiu que qualsevol
estudiant pugui adquirir les competències essencials del curs.
Aquest Pla inclourà l'oferta a les famílies d'una formació de
reforç de les assignatures troncals de primària, secundària,
formació professional i batxillerat; amb les adaptacions
necessàries per als alumnes amb necessitats educatives
especials. El Pla s'iniciarà el mes de juliol i es prolongarà
durant tot el curs següent 2020-21, aprofundint en els
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continguts essencials de les matèries que són suport necessari
per a la continuïtat de l'aprenentatge, així com avaluant els
impactes del programa de manera individualitzada per efectuar
un seguiment de l'alumnat i millores de cara a futures
aplicacions.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures oportunes perquè quan
comenci el nou curs 2020-21 el professorat conegui per
endavant com ha de ser el seu funcionament, les àrees de
reforç, la metodologia aplicable i tots aquells aspectes
necessaris per facilitar la recuperació del procés educatiu
ordinari.
Setè. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a posar els recursos necessaris per restaurar la
conciliació familiar i laboral, que s'ha vist desplaçada
bruscament pel confinament actual provocat per l'alarma
sanitària, organitzant per a això activitats educatives, esportives
i lúdiques en els centres educatius públics i privats concertats
i en altres instal·lacions públiques disponibles, de tots els
municipis, durant els pròxims mesos i fins a l'inici de les classes
presencials del pròxim curs escolar.
Palma, a 22 d'abril de 2020
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 7682/20, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de
l'habilitació per exercir activitat turística, per renovació
d'acreditació de qualitat i per presentació de
modernització, davant la Comissió de Turisme i Treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
L'Organització Mundial de la Salut, el passat 30 de gener
del 2020, va declarar que la COVID-19 suposava una
emergència de salut pública d'importància internacional.
El Reial Decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 és la concreció en l'àmbit
d'Espanya del cabdal impacte que aquesta emergència genera.
Un estat d'alarma que ha estat prorrogat pel Congrés dels
Diputats. Aquesta situació de la declaració d'alarma i de la crisi
sanitària de la COVID-19 ha provocat el confinament de la
població en la seva residència habitual i ha generat la suspensió
de la vida socioeconòmica. Les conseqüències de tot plegat són
molt greus, tant des del punt de vista de la salut pública i de
totes aquelles persones que han perdut la vida o han estat
malaltes, com des del punt de vista de les empreses -moltes de
les quals hauran de tancar o bé hauran de reduir la seva
activitat- i dels treballadors -molts dels quals perdran la seva
feina temporalment o definitivament o bé veuran disminuïts els
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seus guanys. En gran part, la temporada turística 2020 serà una
temporada en la qual una immensa majoria d'establiments no
podran exercir la seva activitat.

La portaveu
Catalina Pons i Salom

L'article 50.3 de la Llei 8/2012, de turisme,. estableix que
la presentació de la DRIAT que es refereixi a estades
turístiques dutes a terme a habitatges residencials sotmesos al
règim de propietat horitzontal, o als de les tipologies que es
determinin reglamentàriament, habilita per a l'exercici de
l'activitat per al termini que es fixi reglamentàriament i que, per
defecte, és de cinc anys des de la presentació a l'administració
turística. Tenint en compte que la immensa majoria d'aquests
habitatges perdran un any dels cinc a conseqüència de la
COVID-19, seria de justícia que se'ls prorrogàs un any
l'habilitació per exercir l'activitat turística.

C)

Vist que d'acord amb l'article 127 del Decret 20/2015, que
és el Reglament dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de
turisme, els establiments, cada sis anys, han de presentar una
autoavaluació o un pla de modernització. Essent uns moments
els presents en els quals és imperatiu garantir la continuïtat de
les empreses i tenir en compte que el 2020 serà un any, en gran
part, sense activitat turística. Vist que, a causa de les diferents
modificacions normatives dels darrers anys, resulta que hi ha
establiments turístics que han adquirit a la borsa de places les
corresponents places turístiques havent tramitat i obtingut el
seu pagament de forma escalonada i en diverses anualitats.
Considerant que durant l'any 2020 la immensa majoria
d'aquests establiments romandran tancats i no tendran
ingressos, entre altres coses, per fer front al pagament ajornat
de l'adquisició de les places, resulta convenient ajornar, també,
el pagament de l'any 2020.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència acaba
d’emetre un informe de recomanacions arran de les pujades
confirmades pel mateix estudi dels preus dels vols de les Illes
Balears a partir de l’increment del descompte de resident al
75%.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears proposa a la Comissió de Turisme i Treball que
acordi:

És del tot evident que s’ha de posar fre a la pràctica duta a
terme per les companyies aèries, que posa en evidència l’estudi
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, pel
perjudici que significa per a les ciutadanes i ciutadans de les
Illes Balears, la nostra activitat econòmica i comercial així com
pels costos no justificats que genera al pressupost de l’Estat.
Però cap de les mesures que s’hagin de prendre no ho pot ser
en perjudici dels legítims únics beneficiaris del descompte de
resident: els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les modificacions jurídiques que
permetin que els habitatges que hagin realitzat una Declaració
Responsable d'Inici d'Activitat Turística (DRIAT) d'acord amb
l'article 50.3 de la Llei 8/2012, de turisme, i es trobin dins el
termini dels 5 anys tenguin un any de pròrroga automàtica per
exercir l'activitat sense haver de fer nova DRIAT ni haver de
fer cap tràmit.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les modificacions jurídiques que
permetin que tots els establiments que enguany havien de
presentar autoavaluacions, plans de modernització o
acreditacions de qualitat tenguin un any de pròrroga automàtica
sense necessitat de fer cap tràmit.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les modificacions pertinents perquè, en
el cas d'aquells establiments que hagin adquirit places a pagar
de forma ajornada a la borsa de places, l'import del pagament
corresponent a l'any 2020 sigui ajornat automàticament,
atorgant un any més de pròrroga a l'efecte.
Palma, a 23 d'abril de 2020
El diputat
Josep Melià i Ques

RGE núm. 7683/20, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de preus dels passatges per part de les
companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Aquest informe va ser demanat pel Govern de les Illes
Balears i el Ministeri de Foment arran de les sospites ara
confirmades de l’increment sense justificació dels preus dels
vols, cosa que ha fet que els residents de les Illes Balears
haguem vist reduïda la compensació a la nostra insularitat que
pretenia significar l’increment del descompte, s’hagi gairebé
duplicat el cost públic de la compensació a les companyies i
s’hagi desincentivat la demanda de passatge de ciutadans no
residents amb el perjudici que açò implica per a l’economia de
les Illes Balears.

No podem compartir les propostes de solució que proposa
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears tenim dret a la
compensació i no som responsables de l’increment dels preus.
El Govern d’Espanya pot arbitrar els mecanismes suficients per
tal de garantir que el benefici de les companyies aèries que
operen els vols amb les Illes Balears siguin els que els
corresponen de manera justa i raonable, sense abusos
injustificables i sense recórrer a possibles pràctiques
il·legítimes com ara els pactes entre companyies.
La situació actual de paràlisi del transport aeri a causa de la
pandèmia fa que les prioritats siguin unes altres també en
matèria de connectivitat. Açò no obstant, el retorn a la
normalitat en la connectivitat ha de significar un retorn també
a les lògiques legítimes en l’aplicació dels preus a partir dels
costos reals del servei, sense perjudicis per a les ciutadanes i
ciutadans de les Illes Balears.
Per tot açò, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix una vegada més el
dret de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears a poder
accedir a una connectivitat equitativa i suficient, cosa que es
veu afavorida per l’aplicació del descompte de residència del
75% sobre les tarifes.
2. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència vulgui fer recaure
sobre els drets de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes
Balears els abusos i les males praxis comercials que la mateixa
Comissió ha detectat per part de les companyies aèries i li
sol·licita que investigui (ja que no ha fet d’ofici) si s’han
produït pactes il·legítims entre companyies.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a prendre totes les mesures al seu abast per tal de fer que els
vols amb origen i destinació a les Illes Balears tenguin els preus
que corresponen d’acord a allò que determinen els seus costos
(amb els legítims beneficis comercials) tot valorant totes les
possibilitats, com ara una limitació de preus amb l’establiment
d’un règim de tarifes màximes que s’adapti en tot moment a les
necessitats de la demanda, en especial en benefici de les
ciutadanes i els ciutadans residents a les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a mantenir en els seus termes actuals el descompte de resident
del 75% així com el sistema d’aplicació, sense imposar cap
mesura ni procediment que pugui anar en perjudici dels drets
de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears.
Palma, a 23 d'abril de 2020
El diputat
Damià Borràs i Barber
La portaveu
Sílvia Cano i Juan

D)
RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del suïcidi
a Balears en la crisi sanitària de la COVID-19, davant la
Comissió de Salut (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Prevenció del suïcidi
durant la crisi sanitària de la COVID-19.
El suïcidi és un greu problema mundial sense necessitat que
intervingui un element extraordinari com és la pandèmia
COVID-19, hi ha més de 800.000 persones que se suïciden a
l'any en el món, el que suposa una mort cada 40 segons segons
les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
A Espanya, el suïcidi és la primera causa de mort per
factors externs. Encara intentant ocultar les dades des de
l'època del president Zapatero (2006) on es va eliminar la sèrie
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específica de dades sobre suïcidi, clarament per no tenir
capacitat d'analitzar les seves causes; es poden obtenir les xifres
des de les dades de “Defuncions segons la Causa de Mort”
publicats en l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Les últimes dades són de 2018 i ens diuen que va haver-hi
3.539 suïcidis, 2.619 d'homes i 920 de dones (tres de cada
quatre suïcides són homes). Cada dues hores i mitja se suïcida
una persona, la qual cosa suposa uns 10 suïcidis al dia.
La taxa de suïcidi a Espanya el 2018 és de 7,57% per cada
100.000 habitants i a Balears ha suposat la mort de 75 persones
l'any 2018.
Tenint en compte que s'estima que cada suïcidi afecta de
manera directa entre sis a catorze familiars o amistats
(Jordan&Mcintosh 2011) ens trobem amb un impacte d'entre
21.000 a 50.000 persones afectades a l'any a causa del suïcidi
d'una persona pròxima. I això sense tenir en compte les
persones afectades per l'intent de suïcidi i les seqüeles físiques
dels que ho han intentat i no ho han consumat.
Les xifres estimatives d'intents de suïcidis infructuosos a
l'any ascendeixen a 8.000 a Espanya, i bona part deixen els
fallits suïcides amb greus seqüeles físiques i psíquiques, moltes
vegades per a tota la vida. Aquesta xifra suposa un intent de
suïcidi gairebé cada hora i, aplicant la mateixa proporció que
la dels suïcidis consumats, ocorre un intent de suïcidi d'un
home cada hora i mitja, i un d'una dona cada 4,2 hores.
Que diferent pot ser la realitat quan es desconeix totalment,
i que injusta pot arribar a ser la societat quan hi ha temes molt
greus que ni s'analitzen.
En arribar la COVID-19 hem de preparar la societat per a
l'impacte que suposarà en les persones i l'augment dels suïcidis
que previsiblement hi haurà i que hem de minimitzar en tot el
que puguem.
L'augment dels suïcidis es produirà especialment per dos
motius:
1. Dol complicat o trastorn per dol complex persistent: La
pèrdua d'un ésser estimat és una de les experiències més
angoixants a les quals s'enfronten les persones i quan a més
succeeix que no se'l pot acompanyar en els últims moments i no
es pot realitzar un funeral de comiat; l'intens dolor, l'atordiment
i fins i tot la culpa i la ira poden portar a períodes d'angoixa i
ansietat que derivin en una profunda depressió a la persona que
ho ha sofert, fins i tot generar patologies com ara estrès
posttraumàtic, depressions severes, trastorns d'ansietat, etc. i
arribar a plantejar-se la continuïtat de la pròpia vida.
2. Suïcidis econòmics: Durant les crisis econòmiques, i ningú
no dubta que l'actual serà la més dura que hem viscut, els
suïcidis per raons financeres sofreixen un augment significatiu,
la fallida dels negocis, la pèrdua d'ocupació i la seva
permanència a l'atur de persones que ja hi estaven abans de la
crisi, els embargaments de les propietats, els desnonaments de
les llars i els deutes són els principals factors de risc que
condueixen al suïcidi. Les persones sofreixen una crisi total.
Una crisi de nervis, una crisi moral, una crisi mental que les
porten al suïcidi com l'única solució per a les seves vides.
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El suïcidi és un problema complex i, consegüentment, les
activitats de prevenció, intervenció, recerca i seguiment
exigeixen la coordinació i col·laboració de múltiples sectors de
la societat, inclosos els de salut, educació, treball, agricultura,
comerç, justícia, dret, defensa, política, religió i mitjans de
comunicació. Aquestes activitats han de ser àmplies i
integrades, atès que cap enfocament individual per separat no
pot tenir efecte en una qüestió tan complexa com el suïcidi.
Els suïcidis són prevenibles i a més són potencialment
evitables.
Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les següents mesures sobre el suïcidi, dins de
les seves competències, per a l'acceleració de la recuperació
social, adoptant un enfocament integral on la societat civil, les
administracions públiques i els mitjans de comunicació
col·laborin estretament en l'eradicació del suïcidi:
1. Accelerar l'elaboració del Pla de Prevenció, Actuació i
Maneig de la Conducta Suïcida de Balears i fixar la dotació
pressupostària per a la seva execució, destinant els recursos
adequats per aconseguir objectius a curt, mitjà i llarg termini,
de manera que disposem, en el menor termini de temps
possible, d'una planificació eficaç que prevegi l'avaluació
regular de l'estratègia, a fi que els resultats de l'avaluació siguin
aplicats en planificacions futures.
2. Dur a terme les següents mesures de prevenció del suïcidi:
a. Realitzar campanyes en mitjans de comunicació i xarxes
socials per millorar la informació de la població sobre el
suïcidi.
b. Promoure la informació responsable per part dels mitjans
de comunicació.
c. Monitorar els familiars de víctimes de la COVID-19 amb
patologies prèvies de depressió.
d. Realitzar un pla de formació sobre prevenció del suïcidi
per a sanitaris, professionals de l'ensenyament, treballadors
socials, personal dels serveis d'emergència, cossos de
seguretat, sacerdots, i treballadors en l'àmbit de tercera
edat.
e. Difondre campanyes sobre el consum d'alcohol, advertint
de la seva perillositat per reduir el seu consum, així com
campanyes per a la prevenció de les addiccions al joc i a les
drogues.
f. Fer costat a organitzacions dedicades a la prevenció del
suïcidi i a aquelles que aglutinen els afectats i les seves
famílies.
g. Habilitar telèfons d'ajuda i suport específics per a
empresaris, autònoms i aturats.
2. Adoptar les següents mesures d'intervenció:
a. Dotar de més professionals psicòlegs en els serveis
d'emergències i en atenció primària.
b. Realitzar protocols d'avaluació i abordatge de la
conducta suïcida, segons els diferents recursos assistencials.
c. Incrementar la qualitat dels serveis de Salut Mental.

3. Adoptar les següents mesures en postvenció:
a. Establir un protocol de seguiment presencial i telefònic
de les persones que han intentat suïcidar-se i, en el pitjor
dels casos, als familiars del suïcida en el seu procés de dol.
4. Implementar les següents mesures en recerca:
a. Realitzar estudis de recerca, en col·laboració amb la
Universitat de les Illes Balears i els centres sanitaris, sobre
l'epidemiologia del suïcidi i la conducta suïcida en la
comunitat
autònoma de les Illes Balears.
b. Vigilar els indicadors que mesuren el progrés de
l'estratègia anti suïcidis com ara la taxa de suïcidis, amb
l'objectiu de continuar la tendència decreixent, el nombre
d'intervencions de prevenció del suïcidi executades amb
bons resultats, amb l'objectiu d'incrementar-les o el nombre
de casos hospitalitzats per intent de suïcidi, amb l'objectiu
de la seva disminució, entre altres.
Palma, a 23 d'abril de 2020
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim
especial fiscal de les Illes Balears a causa de l'impacte
econòmic de la COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Urgència motivada per
la crisi de la COVID-19.
D'acord amb el Document aprovat el 27 de març de 2020
per la Comissió Permanent virtual del CES, CORONAVIRUS
I ECONOMIA BALEAR: SIMULACIONS D'URGÈNCIA
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES
BALEARS Setmana del 23 al 30 de març de 2020, la pandèmia
de la COVID-19 provoca xocs econòmics que afecten no
només l'economia real del moment (atès que les activitats
gairebé es paralitzen), sinó que al seu torn generen deficients
expectatives. El que s'esdevindrà un cop s'alenteixin els
impactes sanitaris del virus és una incògnita sobre la qual
governs, agents econòmics i socials i el món científic, han de
treballar de valent.
Per tant, en el millor dels escenaris, el creixement de les
Illes Balears seria d'un -3,7% i podria arribar a un -9,7% en el
pitjor. Aquesta reducció del PIB no té precedents a la història
recent de l'arxipèlag, ja que el 2009, en plena època de crisi
econòmica, la caiguda fou d'un -3,9%. El repartiment de la
pèrdua de producció no és homogeni entre les diferents
activitats i hi hauria unes branques més afectades que les altres.
Així, les activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment així
com l'hoteleria podrien arribar a reduir el valor afegit anual
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gairebé una quarta part. En termes absoluts, la reducció de la
producció de l'hoteleria seria la més elevada en tots els casos.
La segona activitat amb una reducció més intensa seria el
comerç, que podria arribar a cedir el 17,5%. En global, la
pèrdua pot arribar a suposar més de 3.200 milions d'euros, que
seria l'11% del PIB esmentat anteriorment.
L'activitat econòmica de les nostres illes i la seva
productivitat té també relació directa amb la seva connectivitat.
L'arxipèlag de les Illes Balears ha patit una crònica mala
connectivitat amb la Península, almenys durant alguna època de
l'any i amb la crisi de la COVID-19 aquesta mala connectivitat
s'agreujarà i afectarà encara més negativament. El Govern
espanyol ha d'assumir les mesures correctores suficients del
problema de transport tant per a la via aèria com per a la
marítima que assegurin una justa connectivitat dels residents i
que l'economia de les Illes, que es preveu que sigui de les
darreres en l'Estat espanyol en reactivar-se, pel fet de ser
extrapeninsulars, en referència al cost afegit que suposa la
importació de quasi totes les mercaderies, sofreixi una greu
penalització.
A les Illes Balears, tot i que la UE va establir fa temps la
necessitat d'implementar mesures que compensin els efectes de
la insularitat encara patim molts fets diferencials sense
compensar. La Unió Europea en les modificacions introduïdes
pel Tractat d'Amsterdam de 2 d'octubre de 1997, va reconèixer
de manera formal la problemàtica insular incorporant una
referència a les regions insulars en l'article 150 del Tractat de
la Unió Europea i l'aprovació de la declaració annexa núm. 30
(informe Viola). Però han passat els anys, quasi 40, i la
concreció de mesures del Règim Especial de les Illes Balears
(REIB) ha estat insuficient i no ha donat resposta a les
necessitats reals de la gent.
El 22 de febrer de 2019 es va aprovar un Reial Decret Llei
4/2019 (RDL 4/2019) que aprova un nou REIB i reconeix el fet
insular per establir un adequat i just equilibri econòmic que
respon a l'Estatut d'Autonomia i que contempla el Factor
d'Insularitat, com a instrument financer destinat a assegurar la
compensació de les conseqüències econòmiques que implica el
fet insular, especialment en matèria d'inversió pública.
Ara bé, aquest RDL fins ara no ens ha servit de res i, les
perspectives, són que continuï sent així perquè la ministra
d'Hisenda ha anunciat que enguany tampoc hi haurà
Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) 2020 i aquest Factor
d'insularitat depèn d'això. Ja durem dos anys sense les
inversions previstes al nou REIB. Una situació ja intolerable en
situació normal i encara més durant la crisi de la COVID-19.
Per aquest motiu, consideram que l'Estat té l'obligació de cercar
fórmules de fer efectiu el RDL 4/2019 i no penalitzar els
residents de les illes un any més sense la dotació del Factor
d'Insularitat.
Som al segon trimestre del 2020 i tampoc encara no s'ha
aprovat l'Avantprojecte de llei de Règim Especial de les Illes
Balears, aprovat per consell de ministres el 22 de març de
2019, ja fa un any, i anomenat REIB fiscal que incorporaria els
incentius fiscals per promoure les inversions a les Illes, afectant
els principals impostos directes Impost de societats i IRPF) ,
cercant la dinamització de l'economia insular i compensar els
inconvenients de la insularitat per al desenvolupament d'una
economia empresarial i industrial diversificada.
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Volem també destacar en aquests moments de la crisi de la
COVID-19 que les mesures previstes al REIB, per actualitzar
el sistema de compensacions al transport aeri i marítim de
mercaderies, són imprescindibles. En el transport de
mercaderies, el doble o sobrecost del transport per
aprovisionar-se de l'exterior i per exportar, s'acaba traslladant
al consumidor i les empreses són menys competitives, que
condueix a la desindustrialització i la pèrdua de llocs de feina
qualificats.
Aquest fet, que ja era molt important abans de la crisi de la
COVID-19 serà una llosa massa feixuga tant pels residents,
s'estima un atur al voltant del 30%, pels preus dels
subministraments en moments de quasi supervivència
econòmica i per les empreses durant una crisi d'activitat mínim
en la principal activitat econòmica com és el turisme.
Per tant, perquè és de justícia frenar els sobrecostos del
transport de mercaderies d'empreses de les Illes i perquè sigui
un instrument vertaderament eficaç, és urgent l'eliminació de
les restriccions derivades de l'aplicació de la regla de minimis
de la Unió Europea. L'Estat està obligat a complir el mandat de
la Disposició transitòria primera del RDL 4/2019, en vigor fa
més d'un any, de negociar amb la Comissió Europea l'augment
del límit de 200.000 € d'ajudes acumulades per una mateixa
empresa durant un període de tres anys per al transport de
mercaderies per als territoris insulars i de sol·licitar autorització
perquè no sigui necessari que les ajudes de compensació al
transport aeri i marítim de mercaderies a les nostres illes
compleixin les restriccions de la regla de minimis.
Les regions ultraperifèriques com les Illes Canàries estan
exemptes, però cal que també el nostre arxipèlag com altres de
la Mediterrània pateixen els desavantatges, conseqüències i els
sobrecostos d'aquesta insularitat. I és l'Estat espanyol que ha de
ser decisiu i ferm en la nostra defensa davant la Unió Europea.
En aquest sentit són principalment el PP i el PSOE, que formen
part dels dos grups majoritaris del Parlament Europeu, que han
de ser útils i capaços de defensar els nostres interessos.
El Govern d'Espanya ha de prioritzar la defensa en aplicació
dels articles 174 i 175 del TFUE, la UE hauria de dedicar una
major atenció i recursos a les regions insulars de la
Mediterrània perquè sigui realment eficaç la política de
cohesió, mitjançant una categoria pròpia a les tipologies
territorials per a aquestes regions, de manera que hi hagi un
reconeixement específic dels costos d'insularitat i que compensi
d'una manera efectiva els sobrecostos del transport de
mercaderies; amb un contingut i abast similar a les ajudes que
reben les regions ultraperifèriques i les zones poc poblades.
S'hi afegeix el fet que les dades reflecteixen que les Illes
Balears han patit històricament i pateixen encara ara, un
finançament injust que les col·loca molt per davall de la
mitjana estatal, la qual cosa, tot i ser una de les que més
aportava al conjunt durant molts d'anys, suposa un greuge
constant que, juntament amb la crisi actual, augmentarà
l'endeutament del govern autonòmic que ha de fer front a una
elevada taxa de desigualtat que, a més, s'anirà incrementant.
El sobrecost en els costos dels serveis públics són molt
importants, agreujats per la fragmentació i discontinuïtat del
territori en illes (doble i triple insularitat).
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Fa 40 anys que hem estat híper solidaris fiscalment, de
forma desproporcionada, amb un 14% del PIB, 3.000M€ any
que no han tornat i que s'han utilitzat per fer AVE o
mantenir-los.
Els desequilibris territorials que provoca la insularitat no
s'han resolt i ara més que mai és urgent, almenys, competir en
igualtat de condicions.
Per tot això des de MÉS per Mallorca feim la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
impulsar l'aprovació per la via d'urgència de l'Avantprojecte de
Llei de Règim Especial de les Illes Balears que incorpora els
incentius fiscals perquè sigui un instrument eficaç de pal·liar
els efectes de la crisi de la COVID-19.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
l'aplicació efectiva del Reial Decret Llei 4/2019 sense major
demora, a tots els efectes i en tots els termes no subjectes a
determinació reglamentària i, a la vegada, a posar en marxa de
forma urgent les disposicions reglamentàries i comissions
mixtes necessàries perquè siguin efectives en les circumstàncies
actuals de la crisi de la COVID-19.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
davant la crisi de la COVID-19 a prioritzar l'aprovació de
mesures i normatives necessàries i suficients per compensar els
sobrecostos del transport de mercaderies per a la via aèria com
per a la marítima que assegurin una més bona connectivitat i
que les economies no es ressentin tant del fet de ser
extrapeninsulars.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
impulsar l'aprovació per la via d'urgència i demanar a la
Comissió Europea que, en aplicació dels articles 174 i 175 del
TFUE, dediqui una major atenció i recursos a les regions
insulars de la Mediterrània perquè sigui realment eficaç la
política de cohesió, mitjançant una categoria pròpia a les
tipologies territorials per a aquestes regions, de manera que hi
hagi un reconeixement específic dels costos d'insularitat, amb
independència del fet que no tenguin la condició de regions
ultraperifèriques.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
posar tots els recursos necessaris per aconseguir a la Comissió
Europea l'eliminació de les restriccions derivades de l'aplicació
de la 'regla de minimis' a les Illes Balears com a eina necessària
de reactivació de l'economia de les Illes davant les perspectives
de dificultat provocada per la COVID-19 d'acord amb el
mandat de la disposició transitòria primera del RDLL 4/2019
en vigor des de més d'un any.
Palma, a 21 d'abril de 2020
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a mesures
en relació amb paradisos fiscals derivades de la crisi de la
COVID-19, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant comissió, pel procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Urgència motivada per
la crisi de la COVID-19.
Mentre la majoria de les persones i empreses, malgrat les
dificultats i les crisis, paguen responsablement els seus
impostos i contribueixen al benestar comú i al manteniment
dels serveis públics, un grup d'individus milionaris i empreses
multinacionals eludeixen aquesta responsabilitat sense cap tipus
de complex i mitjançant sistemes legals, comptables i financers
gràcies a un complex entramat internacional de paradisos
fiscals.
Els anomenats paradisos fiscals, per una mala traducció del
terme anglès tax haven (refugi fiscal), s'associen amb una illa
paradisíaca en el Carib, com per exemple les illes Caiman. Però
és una ficció potenciada amb tota la intenció pels mateixos
organismes internacionals i llistes nacionals de jurisdicció no
cooperants que volem creure, negant que molt dels països més
rics i importants són els principals paradisos fiscals. La realitat
és que per exemple les illes Caiman no són un país sobirà, són
territori d'ultramar (dependent) del Regne Unit.
L'índex de Secret Financer (Financial Secrecy Index)
publicat per l'organització Tax Justici Network demostra
objectivament com i per què els principals responsables globals
dels fluxos financers il·lícits generats per la corrupció, el
narcotràfic, l'evasió o elusió fiscal es troben a molts dels països
desenvolupats com Estats Units, Suïssa, el Regne Unit,
Luxemburg, Irlanda, Holanda o Singapur entre molts d'altres.
No només s'aprofiten d'avantatges fiscals, també de la
conveniència de l'opacitat i la falta de transparència de la qual
fan ús, perquè la majoria no compleixen els requisits mínims
d'intercanvi d'informació sobre l'activitat real de les empreses
registrades. Una de les pràctiques més habituals d'elusió fiscal
de les multinacionals consisteix a triangular beneficis entre
societats filials per generar, a vegades aparentment, despeses
amb les quals els guanys i, en conseqüència, la seva
tributació es redueixen.
La Unió Europea, per decisió de l'Ecofin, Consell
d'Assumptes Econòmics i financers de la UE, fa una llista negra
de paradisos fiscals que va actualitzant i que els estats la
utilitzen de referència.
Cada estat membre té també la seva pròpia llista però no
estan coordinades la qual cosa posa en evidència les
incongruències que genera l'absència de polítiques
econòmiques i tributàries comunes a la UE. La realitat és que
els estats de la UE varen acordar i donar per bons els seus
compromisos de transparència, els mateixos que han acabat
incomplint. S'estima que a l'Estat espanyol les trenta-cinc
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companyies de l'Ibex acumulen fins a 805 filials de paper
(entitats instrumentals o financeres que s'utilitzen per moure
doblers) en paradisos fiscals. I a tot això s'afegeix que segons
el sindicat de tècnics d'Hisenda, Gestha, la llista espanyola està
desactualitzada i la seva revisió està pendent des de fa temps.
Per exemple el paradís de moda entre les grans empreses
espanyoles, no reconegut com a paradís fiscal a la llista de la
UE, és Delaware, un petit estat situat entre Mariland i New
Jersey, en el qual tenen la seva seu 352 filials segons el darrer
informe d'Intermón-Oxfam sobre la transparència de les
companyies de l'Ibex35, que juntament amb Holanda (119
filials), Irlanda (75) i Luxemburg (56) acumulen el 75% del
total de filials d'empreses de l'Ibex 35 en paradisos fiscals.
La realitat és que, segon Oxfam, la credibilitat del procés
d'inclusió en llistes negres continua en entredit per l'absència
dels paradisos fiscals de la mateixa UE i perquè els governs de
la UE han alliberat alguns dels paradisos fiscals més nocius del
món com les Bahames, les Bermudes i les Illes Verges
Britàniques que tenen una competència fiscal injusta i lideren
la carrera cap al fons d'impostos corporatius perquè ofereixen
taxes d'impostos zero o la tributació de dividends, interessos i
cànons de propietat intel·lectual i complementat amb acords
fiscals secrets amb les grans companyies que rebaixen la
tributació al mínim i amb estructures per rebaixar artificialment
les xifres de beneficis anomenats Caixa de Patents i el
Sandwich holandès . Aquests mecanismes eleven artificialment
els preus dels productes i royalties que paguen i cobren
diferents empreses d'un mateix grup per rebaixar el benefici
sotmès a tributació, i el que s'anomenen inversions fantasma la
meitat de les quals a nivell mundial es canalitzen amb Holanda
i Luxemburg. Els estats membres de la UE perden cada any una
recaptació total de 190.000M€ de tributs eludits per les grans
empreses.
Els paradisos fiscals són la caixa B privilegi de les grans
empreses i multinacionals que a nivell mundial representen
quasi un 25% del PIB mundial . En temps de crisi i pandèmia
és quan s'evidencia que el sector públic ha de sortir al rescat i
és el que suporta els serveis públics essencials i que, per tant,
l'evasió i l'elusió fiscal és una pràctica insolidària i destructiva.
Els paradisos fiscals perjudiquen el finançament de la sanitat
pública.
L'Estat espanyol recapta els darrers anys 75.000M€ menys
d'impostos que la mitjana europea i en aquesta crisi fan més
falta que mai. De 2007 a 2018, els impostos que paguen les
grans empreses s'han reduït a la meitat. No és casualitat que
aquesta reducció coincideixi amb el fet que el 2007 hi hagués
un 68% de les empreses de l'Ibex35 amb fons en guarides
fiscals i que al 2018 passàs al 94%.
La realitat és que moltes multinacionals espanyoles
mitjançant aquestes pràctiques, malgrat tenir un volum de
negocis a l'Estat espanyol de centenars de milions d'euros
tributen molt per davall del 6% a l'impost de societats. És a dir,
no contribueixen al benestar comú ni al manteniment dels
serveis públics. En les estadístiques no es té en compte quan
una empresa tributa en un país amb una fiscalitat avantatjosa
com és el cas d'Irlanda on l'impost de societats pot ser tan sols
de l'1%. En les darreres dues dècades s'han posat de manifest
els efectes negatius de la lliure circulació de capitals sense
harmonització a nivell europeu de la base imposable de l'impost
de societats.
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S'hi afegeix la falta de contribució fiscal de la gran part de
l'activitat econòmica de les empreses virtuals que treballen
mitjançant internet. Moltes de les compres que feim les
realitzam mitjançant empreses domiciliades en paradisos fiscals
que quasi no paguen impostos a l'Estat espanyol. La substitució
de les compres a tendes físiques que cotitzen a Hisenda per
compres a Amazon o Ebay o altres plataformes que quasi no
paguen impostos condueix a disposar de menys recursos
públics i, com hem pogut comprovar, a posar en perill la xarxa
de comerç de proximitat tan necessària en temps de crisi.
Davant la crisi de la pandèmia de la COVID-19 moltes
d'aquestes empreses multinacionals demanen suport i
finançament públic i alguns països com Dinamarca, Polònia i
França han dit basta davant l'evasió i elusió fiscal. A
Dinamarca han acordat, amb unanimitat dels partits, que
s'allarguin i augmentin les mesures econòmiques d'ajuda
enfront dels efectes de la crisi de la COVID-19, però han
introduït limitacions. Les empreses que paguin dividends,
comprin accions pròpies o estiguin registrades en paradisos
fiscals no seran elegibles per a cap dels programes d'ajuda,
inclosos préstecs i avals.
A la vegada s'han de posar mesures amb empreses que en el
moment de la crisi canvien la seu a l'Estat espanyol per poder
sol·licitar ajudes. No podem admetre que just ara, empreses
que han baixat la seva activitat a causa de la crisi actual però
que fins ara insolidàriament no pagaven impostos a l'Estat
espanyol, es puguin beneficiar de crèdits financers de la
hisenda espanyola que han suportat tots els contribuents
responsables.
No podem compensar les empreses basades amb paradisos
fiscals, els plans de rescat han d'estar a disposició de les
empreses que paguen els seus impostos a l'Estat espanyol. I la
UE hauria d'anar més enllà acabant amb els paradisos fiscals
que són el malson de les economies modernes.
Per tot això els grups sotasignants feim aquesta
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
impulsar les mesures legals necessàries perquè les empreses
que hagin realitzat operacions vinculades amb societats
situades amb paradisos fiscals o estiguin registrades en
paradisos fiscals no siguin elegibles per a cap dels programes
d'ajuda, inclosos préstecs i avals a efectes de pal·liar els efectes
de la crisi de la COVID-19.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
impulsar les mesures legals necessàries perquè no siguin
elegibles les empreses que hagin fet un canvi de domicili fictici
per tenir accés a programes d'ajuda, inclosos préstecs i avals a
efectes que siguin efectives i justes en les circumstàncies
actuals de la crisi de la COVID-19.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
actualitzar i revisar la llista de paradisos fiscals per tal de fer
efectiu que les mesures i els programes d'ajuda, inclosos
préstecs i avals a efectes siguin efectives, justes i solidàries
amb les empreses responsables fiscalment i en les
circumstàncies actuals de la crisi de la COVID-19.
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Palma, 24 d'abril de 2020
Les diputades
Joana Aina Campomar i Orell
Maria Antònia Truyols i Martí
Antònia Martín i Perdiz
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria

G)
RGE núm. 7715/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a desconfinament dels drets socials a
l'article 135, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Urgència motivada per
la crisi de la COVID-19.
La crisi sanitària, social i econòmica derivada de la
COVID-19 ha posat en relleu la importància cabdal dels serveis
públics, sobretot els sanitaris, i tot el que fa referència als drets
socials.
La crisi del 2008 ens ha conduït a una societat pre
COVID-19 més desigual on els rics són més rics i els pobres
són més pobres, amb una crisi habitacional i una emergència
climàtica de grans dimensions.
Les tres principals accions dins l'àmbit de la Unió europea
i de l'Estat espanyol determinants de la situació econòmica i
social pre COVID-19 durant la darrera dècada han estat:
• La reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola
(CE).
• El rescat multimilionari de la banca privada en lloc de
rescatar persones.
• Les retallades i privatitzacions en l'àmbit del sector públic.
En aquesta nova crisi global i d'una recessió de dimensions
incalculables no podem repetir l'error de subordinar l'interès
general als interessos de les elits.
En la situació actual les entitats financeres i bancs tenen
elevats beneficis i reparteixen elevats dividends encara que
queden pendents de retornar 65.000 milions d'euros, dels quals
es calcula que més de 40.000 no es cobraran mai.
Esperam que en aquesta crisi s'hagi constatat que les
retallades en els serveis públics es paguen molt cares i amb
molt de dolor. Que les privatitzacions només engreixen les
butxaques dels accionistes però que malgrat el costos públics
i particulars de la gent siguin els mateixos o més elevats els
serveis massa vegades no estan a un nivell digne ni suficient.
Que els mercats només se serveixen a ells mateixos i als seus
amos. Ni ens salven la vida, ni ens donen de menjar quan venen
mal dades. Al contrari, quan no hi guanyen demanen que el
sector públic els rescati.

Ens queda l'article 135 de la CE. Un article reformat l'agost
de 2011 pels dos principals partits polítics del moment, PP i
PSOE, amb un procediment exprés on destaca l'acumulació de
procediments excepcionals, la falta de consens polític i l'elusió
del debat polític i ciutadà. El contingut va suposa a la pràctica
retalls en serveis i prestacions públiques afectant negativament
als drets socials de la població.
Es fa referència al fet que el 5 d'agost de 2011, Zapatero va
rebre una carta, rubricada per Jean Claude Trichet i Miguel
Ángel Fernández Ordoñez, llavors president del Banc Central
Europeu (BCE) i governador del Banc d'Espanya (BE,
respectivament, en la qual es varen arrogar una legitimitat per
intervenir en assumptes de política econòmica nacional que
democràticament no els corresponia, i suggerien la posada en
marxa d'una sèrie de mesures d'ajust estructural que anaven des
de la privatització de serveis públics, fins a la flexibilització del
mercat de treball, passant per la introducció d'estrictes normes
de control pressupostari i de contenció de la despesa pública.
Reformes de marcat tall neoliberal com a condició
indispensable perquè el BCE continuàs finançant el deute de
l'Estat espanyol.
La reforma exprés de l'article 135 no era estrictament
necessària, hauria tingut la mateixa eficàcia jurídica una
reforma de les normes d'estabilitat pressupostària. El principi
d'estabilitat pressupostària ja era vigent a Espanya, legislació
llei general pressupostària 2007. L'article 135 ens remet al
compliment estricte de l'obligació del límit de dèficit estructural
l'any 2020, mentre la crisi de la COVID-19 ha posat en
evidència que va ser una reforma precipitada que ha hipotecat
i, hipotecarà si no es prenen mesures, alternatives
pressupostàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la
crisi. Tracta de forma distinta les diferents administracions
públiques, exigint l'equilibri pressupostari només a les entitats
locals i l'estabilitat pressupostari a l'administració estatal i
comunitats autònomes. La reforma de l'article 135 CE és un
sotmetiment sense pal·liatius al dictat dels mercats i una
moneda de pagament per la compra per part del BCE del deute
públic espanyol i que ha plantejat més problemes jurídics i
polítics dels que pretenia solucionar.
La reforma de l'article 135 CE es va materialitzar
mitjançant un procés que va limitar en excés les garanties del
pluralisme polític i, per tant, la normativitat constitucional en
lloc de posar-se al servei del pluralisme i els drets de les
persones, s'ha instrumentalitzat i devaluat a favor d'un govern
econòmic paral·lel a l'instituït democràticament amb les urnes.
També és desafortunada la referència a l'article 135 CE del
Tractat de Funcionament de la UE (TFUE) perquè un Tractat
mai se sap quin temps seguirà en vigor o si canviarà la seva
denominació.
En conseqüència, el Reial decret legislatiu 8/2011, d'1 de
juliol, pactat entre PP i PSOE, va regular per primera vegada
la regla de la despesa com un instrument de disciplina
pressupostària limitador del creixement de la despesa pública
responent a les exigències del "Pacte per l'Euro Plus" recollides
pel Reglament (UE) número 1175/2011, del Parlament Europeu
i del Consell, de 16 de novembre, que modificà el Reglament
(CE) número 1466/97, del Consell, relatiu a l'esforç de la
supervisió de les situacions pressupostàries i a la supervisió i
coordinació de les polítiques econòmiques. La Llei orgànica
2/2012, de 17 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
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financera (LOEPSF) manté la regla de la despesa inspirada en
la legislació europea, però la regula de forma diferent,
atorgant-li substantivitat pròpia i independència de la resta de
regles fiscals: estabilitat pressupostària i deute públic, pel que
el seu incompliment comporta l'adopció de les mateixes
mesures preventives i correctives que per la resta. A partir de
l'exercici 2013, la regla de la despesa concebuda per l'article 12
de la LOEPSF com "la variació de la despesa computable de
l'Administració central, Comunitats autònomes i Corporacions
locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del
PIB a mig termini de l'economia espanyola" imposa una
limitació al creixement anual de la despesa superior a l'exigida
per l'estabilitat pressupostària i el deute públic quan les
administracions s'aproximen a l'equilibri pressupostari.

el 2007 va registrar un saldo positiu del 2,23% del PIB. El que
és cert és que el dèficit fiscal va anar augmentat per cobrir el
deute públic, però també per finançar un nefast programa de
rescat bancari que va anar des de la injecció directa de capital,
fins a l'adquisició d'actius passant per la concessió d'avals per
solucionar el problema de la falta de liquiditat de les entitats
bancàries que havien comerciat amb productes financers tòxics.
Fins a haver de demanar 100.000 milions d'euros a la UE que
passen a incrementar en un 14,38% el deute públic i que quan
es comptabilitza com a despesa pública dispara el dèficit. El
mateix ministre Montoro va reconèixer públicament que la
major part de les ajudes a la banca no es recuperaria mai i que
el rescat bancari havia repercutit molt negativament tant en el
deute com en el dèficit públic.

Les restriccions de la regla de la despesa i l'obligació, de
difícil justificació des de l'òptica de la suficiència financera, de
destinar el superàvit pressupostari a reduir el deute, existint
mecanismes preventius i coercitius pel seu control en la
LOEPSF o al finançament d'inversions financerament
sostenibles, està comportant que els bons resultats del subsector
de les corporacions locals no es puguin destinar a finançar
serveis necessaris per a la ciutadania o repetir errors
subordinant l'interès general als interessos de les elits
financeres i grans corporacions a través de l'article 135.

A més, l'elevació del pagament del deute a principi superior
de l'ordenament jurídic situant-lo per damunt de l'Estat social
i democràtic de dret suposa la configuració d'un nou model
d'Estat en el qual es posen els interessos dels creditors, molts
dels quals s'han rescatat, per damunt de qualsevol altre fi o
finalitat pública com puguin ser els serveis públics per
respondre a les necessitats de la població.

Urgeix derogar-lo, ja que les necessitats de la gent sempre
han d'anar primer".
És lamentable que, precisament, els ajuntaments com a
institucions que estan més prop de la ciutadania, no puguin
tenir la capacitat d'invertir en els seus veïns i veïnes per mor
d'aquest article.
El desenvolupament legislatiu previst a l'article 135 CE va
enviar un missatge als mercats deixant clar que l'Estat és el que
determina i control les autonomies i les entitats locals impedint
que les comunitats autònomes utilitzin la seva autonomia
pressupostària i financera. El crèdit i certs nivells
d'endeutament poden ser completament necessaris, inclús
imprescindibles, pel finançament de nous projectes, la
reactivació i el creixement de l'economia. Per aquesta raó
l'equilibri pressupostari no s'hauria d'haver elevat a categoria de
dogma per impedir que siguin una eina de les administracions
públiques per incidir en la reactivació de l'economia i en la
transformació social.
A la reforma de l'article 135 hi va seguir la política del
Partit Popular amb la flexibilització del mercat de treball, que
ha conduït a una elevada precarització laboral, fins a la
privatització dels serveis públics. La implantació d'una
ideologia que culpabilitza la despesa en serveis públics com a
responsable de la crisi financera.
Una afirmació motivada per interessos ideològics i dels
poders econòmics que han renegat del sector públic però que
no se sustenta en dades objectives de l'agència europea
Eurostat: el 2011 el volum de despesa pública a Espanya se
situava al 45% del PIB per davall de la mitjana, 50%, i als
darrers llocs de la llista de la Unió Europea (UE). La protecció
social també per davall de la mitjana de la UE (30% del PIB).
Només un treballador públic de cada deu treballadors enfront
dels quatre de cada deu a Suècia. Tampoc no hi havia mal
resultats dels comptes públics abans d'esclatar la crisi, Espanya

Aquest precepte és una prerrogativa inèdita als privilegiats
creditors financers que no es contempla en cap altre text
constitucional i que suposa implícitament posar al servei dels
tenidors de deute públic els recursos disponibles de l'Estat en
qualsevol circumstància i amb garantia constitucional del
pagament dels seus crèdits.
En conseqüència, no ens podem tornar a deixar enganyar.
Fa una dècada es va utilitzar la por hipòcritament, argumentant
que de no efectuar la reforma de l'article 135 de la CE no hi
hauria recursos per a finançar els serveis públics i hi hauria
retalls en drets socials, per a una vegada aprovada la reforma,
reduir els pressupostos dels serveis públics al·legant la
necessitat d'estalviar doblers públics. Es varen emparar en el
compliment de les estrictes normes d'estabilitat pressupostàries
imposades constitucionalment a una crisi econòmica
determinada per consagrar greus retrocessos en drets socials,
sanitat i educació i anar desmantellant el model d'Estat social.
La inclusió de normes de control pressupostari en les
constitucions, xoca en la concepció de text estable, de marc
jurídic general i habilitant que ha de contenir els principis
inspiradors d'un sistema social en el qual hi càpiga el
desenvolupament jurídic i econòmic de les diverses opcions
ideològiques sense que sigui necessari redactar una nova
constitució. Per tant, la dotació de rang constitucional de regles
que estableixen la limitació del dèficit dins de marges tan
reduïts, constret radicalment la capacitat d'actuació dels poders
públics, erosionant una de les eines més utilitzades per
l'administració, sobretot en períodes de crisi o baix creixement
econòmic, com és el recurs a l'endeutament públic per a
l'obtenció de liquiditat per a finançar la seva activitat, estimular
l'economia i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Tal com
va assenyalar el magistrat del TSJ de Catalunya, Miquel
Falguera, introduint aquesta regla a la CE ja no estarem
obligats a una norma legal i, com a tal, modificable, se'ns dicta
que hem de pensar el nostre ordenament jurídic en la seva
globalitat des d'una perspectiva neoliberal.
L'any 2013 va entrar en vigor el Pacte Fiscal Europeu
(PFE), un Tractat dins la UE signat el 2012 per l'Estat espanyol
i que reflecteix l'article 135 CE amb alguns matisos, limita el
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dèficit estructural al 0,5% del PIB ( 0,4% la normativa
espanyola) i limita el deute públic al 60% del PIB a llarg
termini establint sancions fins al 0,1% del PIB als estats
incomplidors. Els estats que no han subscrit el PFE no tenen
accés al Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) i per tant no
poden ser rescatats financerament, ni tampoc ser restats pel
BCE amb la compra de deute públic. Amb aquestes condicions
i, en el moment actual, és difícil plantejar la sortida del PFE.
L'apartat 3 de l'article 135 que estableix que el pagament dels
crèdits per a satisfer els interessos i el capital del deute públic
tendrà prioritat absoluta suposa la modificació encoberta de
l'article 1.1 CE quan l'imposa com un valor superior als de la
justícia i la igualtat en la definició de l'Estat espanyol com Estat
social i democràtic de dret.
Passa a ser un estat segrestat per les condicions que el
mercat li vagi imposant per al finançament de les necessitats
pressupostàries. Segons les estadístiques oficials
aproximadament la meitat del deute públic està en mans
d'entitats financeres espanyoles de caràcter privat. Per tant, el
precepte de l'article 135 CE reformat permet que els principals
responsables de l'increment del deute hagin acabat sent els
principals beneficiats de la situació, lluny de la neutralitat i de
criteris d'eficiència que s'haurien d'haver aplicat. Per aquest
motiu la seva reforma s'hauria d'haver substanciat més que mai
conforme al procediment més garantista dels previstos a la CE.
La recepta neoliberal per a sortir de la crisi financera del 2008
no ha funcionat, el resultat és que una dècada després hem
arribat a la crisi de la COVID-19 amb una elevada taxa d'atur
i precarietat laboral sobretot en els joves, amb joves altament
formats a l'estranger cercant oportunitats laborals, amb un risc
de pobresa que no ha parat d'augmentar, amb molt de
treballadors pobres i elevada desigualtat social. Sense
polítiques de redistribució de la riquesa una minoria surt molt
beneficiada del fet que l'Estat quasi no intervengui quan el
mercat dóna beneficis il·limitats als inversors privats.
Una política de reformes fiscals per obtenir més recursos
públics no és suficient mentre per mandat constitucional
aquests recursos hagin d'anar destinats prioritàriament a pagar
interessos i capital del deute públic. Un deute que
necessàriament s'incrementarà i es prolongarà en el temps per
fer front a la crisi sanitària, social i econòmica de la
COVID-19.
La CE per ser útil en aquests moments ha d'incorporar
blindar la despesa social al pagament del deute garantint la
despesa en sanitat, educació i serveis socials.
Ara, amb una situació totalment excepcional com la que
vivim, no podem prioritzar el pagament del deute abans que les
necessitats socials i és imprescindible que les administracions
públiques, principalment aquelles que estan més a prop de la
ciutadania i ofereixen els serveis bàsics i les ajudes necessàries,
puguin disposar de tots els recursos necessaris i vegin com els
drets socials, tal com la sanitat pública, quedin blindats. D'aquí,
la impetuosa necessitat que aquests no es vegin minvats per
l'obligatòria estabilitat pressupostària. Les necessitats de la gent
sempre han d'anar per sobre dels interessos de les elits
financeres i grans corporacions.
A més, l'article 135 suposa un atemptat contra l'autonomia
de les administracions i posa en greu risc el manteniment de
serveis essencials com la sanitat o la protecció social.

Per tot això MÉS per Mallorca proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
els partits polítics amb presència al Congrés i al Senat a
promoure una modificació constitucional que derogui l'actual
redacció de l'article 135 de la Constitució Espanyola de
sostenibilitat pressupostària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
els partits polítics amb presència al Congrés i al Senat a
garantir la despesa social front a la priorització del pagament
del deute públic amb el blindatge mitjançant la Constitució
Espanyola dels serveis socials.
Palma, a 21 d'abril de 2020
La diputada
Joana Aina Campomar i Orell
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

H)
RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a creació de Pla de contingència i socors del petit
comerç i de proximitat i constitució d'una mesa de
Negociació i mediació, davant la Comissió d'Economia
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Situació excepcional del
sector del comerç de béns no essencials sense ingressos efectius
durant l'estat d'alarma provocat per la crisi de la COVID-19.
La declaració de l'estat d'alarma amb motiu de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 (mitjançant el Reial
decret 463/2020, de 14 de març), i les successives pròrrogues,
han prolongat del termini de confinament del qual encara es
desconeix el possible final i han abocat el petit comerç i el
comerç de proximitat a una situació de precarietat que amenaça
a convertir-se en desesperada.
La múltiple varietat de l'oferta de béns no essencials, les
profundes diferències sectorials de l'origen i les característiques
d'aquests, de superfície comercial, d'ubicació, de forma de
propietat o renda dels locals o d'especialització i necessitats del
personal professional, conformen, fins i tot entre altres, un
mosaic complexíssim que suposa una casuística tan peculiar
com variada.
La realitat alarmant que està vivint aquest sector atomitzat,
sí que és compartida per la totalitat d'aquest, i es basa en el fet
del tancament de portes i la seva conseqüent manca d'ingressos
vitals per fer front si més no als seus costos estructurals.
Les possibles propostes de solucions genèriques basades en
paràmetres com la superfície, la grandària de la plantilla o la
forma de propietat, per més que puguin resultar útils quant a la
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definició de la problemàtica, comportarien un excés de labor
burocràtica en un laberint de casuística que dilataria en el
temps l'aplicació d'unes mesures que han de ser considerades
com de màxima urgència, ja que afecten no sols la qualitat de
vida, la propietat, i la seguretat econòmica i jurídica
d'ocupadors i empleats, sinó que constitueixen una amenaça
certa a un teixit vital per a la subsistència, el progrés i el
benestar de la nostra societat.
La problemàtica general i coincident que, malgrat la seva
diversitat, sí afecta la globalitat del sector pot caracteritzar-se
en un llistat temàtic:
• La manca d'ingressos: Mentre les despeses fixes i
estructurals d'aquests negocis romanen extraordinàriament
elevades a causa de les peculiars característiques de la
nostra comunitat, els ingressos han, simplement,
desaparegut. Semblem esperar que aquesta situació,
indefinida en el temps, es travessi gràcies al múscul
financer desenvolupat pel nostre empresariat sense tenir en
compte el caràcter no sols imprevist, sinó imprevisible, de
l'actual situació.
• La possible ruptura de la cadena de pagament: La manca
d'ingressos en l'últim graó davant el consumidor afecta tota
la cadena productiva i distributiva que queda detinguda.
L'última crisi de 2008 va evidenciar l'enorme esforç que
suposa la seva reactivació. La diversitat de l'oferta del petit
comerç provoca una reacció que afronta i desarma la
totalitat dels nostres recursos productius.
• El factor turístic en l'equilibri comptable: Els petits negocis
de les nostres illes, especialment de les més vulnerables,
equilibren els seus resultats anuals gràcies a l'aportació de
la temporada turística amb la conseqüent major afluència de
clientela. La desaparició imprevista d'aquesta temporada
suposa una manca possiblement letal per a molts d'aquests
negocis.
• El factor humà: La proximitat, les relacions humanes i el
veïnatge amb el seu resultat de compartir vivències i
problemàtiques, i per tot això la confiança, representen un
valor afegit en la conformació d'un teixit comercial la
formulació del qual, singularitat i professionalitat el
converteixen en irreemplaçable, tant quant a la seva creació
de valor com quant a la seva participació en la nostra
societat com a grup humà.
• Les mercaderies i els estocs: L'aparició de la contingència,
precisament, en el període de preparació de la campanya ha
suposat el pitjor escenari possible per al nostre comerç.
Amb la mercaderia, en molts casos, ja disponible i
emmagatzemada enfrontem un pagament habitualment
diferit segons la relació habitual de la seva sortida en
vendes. Les despeses conseqüents
• d'emmagatzematge i estoc, els interessos de demora, la
possibilitat de canvi estacional o el caràcter perible d'alguns
productes i mercaderies, reverteixen en una situació
probablement insoluble per a molts negocis.
Sent aquesta la situació actual, ens trobem que les principals
despeses fixes i estructurals referents a personal, impostos i
taxes, lloguers o hipoteques o serveis i assegurances hauran de
ser afrontades pel nostre comerç sense comptar amb circulant
durant el període de confinament i molt precàriament en acabar
aquest. La necessitat financera per afrontar aquesta situació
única, inesperada i desconeguda és i serà enorme. La resposta
en aquest sentit per part de les entitats creditícies no està
resultant unànimement valorada per uns destinataris que no
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veuen complir-se les seves expectatives i protesten per l'intent
de resultar clients de subproductes bancaris, mentre perden la
confiança en el seu propi crèdit i futur. La conseqüència directa
serà a més el col·lapse del nostre sistema judicial, que haurà de
fer front a una infinitat de casos produïts per aquesta situació
i la futura.
Ens trobarem amb una situació difícil, probablement la més
difícil que la nostra generació hagi enfrontat. I hem de fer-ho,
almenys, amb les eines adequades i al nostre abast que puguem
procurar a la nostra societat. Seguint, per tant, la proposta d'un
Pacte de Reconstrucció de les Illes Balears i dins del marc d'un
comitè específic destinat a aquest efecte, creiem en la necessitat
de la creació d'òrgans temporals que donant cabuda a les
principals parts interessades -empresaris, empleats, propietaris,
administració i tècnics- puguin exercir les labors de
planificació, prevenció, negociació i mediació que resultaran
necessàries per a un sector especialment en estat de
vulnerabilitat.
Per tot el que s'ha exposat, per la necessitat i la urgència en
l'adopció de mesures en relació amb el petit comerç i el comerç
de proximitat, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata de manera
explícita l'existència d'una crisi específica del sector del comerç
balear dins del marc de les conseqüències derivades de la
situació de pandèmia i les mesures preses per combatre-la.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
la creació i a participar en la realització d'un Pla de
contingència i socors del petit comerç i del comerç de
proximitat de les Illes Balears que pugui servir de guia per a
professionals i membres del sector.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a proposar
la creació, i a participar-hi, d'una mesa sectorial de negociació
i mediació per al petit comerç i el de proximitat que reuneixi i
conciliï els esforços i les voluntats de les diferents parts
afectades, l'administració i els tècnics i experts en les diferents
àrees.
Palma, 26 d'abril de 2020
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

I)
RGE núm. 7725/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a equiparació dels treballadors mutualistes als
treballadors que estan subjectes al règim especial de
treballadors autònoms (RETA), per a l'accés a les mesures
adoptades per la crisi de la COVID-19, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
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següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Necessitat que de
manera immediata es procedeixi a l'equiparació dels
professionals mutualistes amb els subjectes al RETA, a fi que
se'ls apliqui i puguin acollir-se a totes i quantes mesures s'han
acordat i les que s'adoptin d'ara endavant, per causa de la crisi
de la COVID-19 per als treballadors subjectes al règim especial
de treballadors autònoms (RETA).
El Ministeri de Treball reconeix com a alternatives al
RETA fins a deu mutualitats, 2 d'Advocats, la d'arquitectes
superiors (que va absorbir la de químics), la d'aparelladors i
arquitectes tècnics, la de procuradors, la d'enginyers civils, la
de metges, la d'enginyers industrials, de gestors administratius
i d'enginyers tècnics industrials.
Els que exerceixen aquestes professions concretes, per
compte propi, poden optar voluntàriament entre donar-se d'alta
i cotitzar en el RETA o en la corresponent mutualitat de
previsió social.
Els mutualistes mitjançant el pagament d'una quota
periòdica financen les prestacions. Les mutualitats vénen a
substituir les cobertures que la Seguretat Social ofereix.
Dit això, i centrant-nos en la situació actual provocada per
la crisi de la COVID-19 que afecta milers de professionals
mutualistes al nostre país, i en relació amb les mesures que
s'han acordat respecte dels treballadors subjectes al RETA, el
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la
COVID-19, a l'article 17 estableix una “Prestació
extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per
declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19”. Això és, reconeix
el dret de l'autònom a una prestació econòmica extraordinària
quan se cessa per complet en la seva activitat o es paralitza
significativament en almenys un 75% en el període temporal en
el qual regeix l'estat d'alarma i mentre aquest duri. Es regula la
seva quantia, s'atribueix la seva tramitació a les entitats gestores
de la Seguretat Social i expressament es reconeix als
treballadors cooperativistes que s'enquadrin en el règim de
treballadors per compte propi “que correspongui”.
Dins dels requisits per ser creditor de la citada prestació i
com a fonamental hi ha el de figurar com a afiliat d'alta en el
RETA o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar.
Si aquestes mesures de protecció social per als autònoms
poden semblar insuficients i poc ambicioses, la situació
s'agreuja en no ser extensives a un ampli ventall de
professionals, que constitueixen la columna vertebral juntament
amb els autònoms i les petites empreses de la nostra economia
i del nostre teixit productiu, això és, aquells enquadrats en
mutualitats alternatives al RETA.
Entre tots dos sistemes existeixen notables diferències, sí,
però la fi última del legislador ha de ser que les ajudes previstes
i que s'atorgaran ho siguin per protegir els que han vist suspesa
per complet la seva activitat professional -que és el seu
manteniment de vida- o l'han vist reduït notablement, com a
mínim, en un 75%, i, si el fonament de la norma és la supressió

o la baixada significativa dels ingressos econòmics del
professional autònom, no citar específicament o obviar els
enquadrats en una mutualitat alternativa al RETA, exclou
implícitament a aquests col·lectius.
D'altra banda, a destacar també que el Reial decret llei
11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19, refereix a l'article 34 la possibilitat d'obtenir
moratòries en el pagament de les cotitzacions al RETA dels
autònoms i, a l'article 35, estableix la possibilitat d'ajornaments,
a més, a un tipus d'interès de 0,50%. Lamentablement, fins al
moment tampoc a aquesta moratòria ni a l'interès establert
poden acollir-se els mutualistes als quals s'ha fet referència.
El col·lectiu format pels professionals mutualistes ha estat
injustament discriminat, es troben en una situació de desigualtat
i desprotecció respecte de la resta de treballadors autònoms a
les ajudes acordades mitjançant els reials decrets llei (en
particular en el 8/2020 i el 11/2020), pel fet d'haver triat una
mutualitat de previsió social en lloc del RETA.
En definitiva, el nostre grup parlamentari entén que s'ha
d'assimilar als professionals enquadrats en les mutualitats
alternatives al RETA immediatament perquè puguin acollir-se
a totes les mesures adoptades amb motius de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19 i totes les que puguin dur-se a
terme d'ara endavant, a fi de garantir la subsistència d'aquest
col·lectiu, el conformat pels professionals mutualistes.
Per tot l'exposat, aquest grup parlamentari presenta la
següent la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
les mesures establertes fins avui i les que s'adoptin d'ara
endavant per als treballadors autònoms acollits al RETA es
facin extensives als professionals mutualistes (acollits al
sistema alternatiu al RETA).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
el pagament de les prestacions/beneficis ho siguin a càrrec dels
pressupostos de la Seguretat Social i no a càrrec dels fons
propis de les mutualitats respectives, en tractar-se d'una ajuda
pública extraordinària que tracta de garantir mínims vitals de
subsistència a aquests professionals.
Palma, 27 d'abril de 2020
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

J)
RGE núm. 7726/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a peticions del sector de la restauració
per la crisi econòmica que ha ocasionat la pandèmia del
coronavirus COVID-19, davant la Comissió de Turisme i
Treball (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

BOPIB núm. 43 - 30 d'abril de 2020
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears, en funció de les seves competències, a
permetre la mitja jornada dels treballadors perquè la plantilla
pugui girar de manera voluntària.

Motivació del procediment d'urgència: Peticions del sector de
la restauració, com a representatiu de les petites i mitjanes
empreses (PIME) i autònoms, en un moment difícil per les
negatives conseqüències econòmiques que ha ocasionat la
pandèmia del virus de Wuham (coronavirus COVID-19).
VOX a Balears recull les peticions del sector de la
restauració, com a representatiu de les petites i mitjanes
empreses (PIME) i autònoms, en un moment difícil per les
negatives conseqüències econòmiques que ha ocasionat la
pandèmia del virus de Wuham (coronavirus COVID-19). El
capital circulant prové de l'activitat turística com a principal
motor econòmic de Balears, i, per al present any 2020, en el
millor escenari que remenen els experts, el PIB no arribarà al
25% de l'any passat quant a ingressos turístics. Són dades
extremadament alarmants.
La crisi repercutirà negativament en tots els sectors
industrials, sent la restauració el més vulnerable tenint en
compte que el 80% dels establiments integrants no té en
plantilla més de cinc treballadors i que els empresaris dels
petits establiments i autònoms són els que,
incomprensiblement, directament o indirectament, estan rebent
menys ajudes per part del Govern. A més, la crisi sanitària ha
afectat el sector en el pitjor moment de la temporada, quan ja
s'havien realitzat importants inversions per a la campanya de
Setmana Santa acumulant pèrdues d'un període hivernal amb
menys ingressos en comparació amb els anteriors.
Si bé el sector està demostrant la voluntat de no procedir a
acomiadaments de personal, és evident que només amb mesures
valentes i excepcionals, resultat del consens entre els
agents socials, econòmics, polítics i governamentals, s'evitarà
la destrucció d'ocupació permetent una recuperació econòmica
i social més ràpida. L'oferta del sector de restauració és
singular i la seva productivitat genera el més alt percentatge de
treballadors a Balears.
Per tot això el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
recull les peticions del sector de la restauració i proposa amb
urgència l'aprovació de la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears, en funció de les seves competències, a
aprovar la continuïtat i la prolongació de les característiques
dels ERTO per causa de força major per a tot l'any 2020.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el de les Illes Balears, en funció de les seves competències, a
permetre la possibilitat d'incloure i/o desafectar dels ERTO els
treballadors d'una forma flexible, ordenada i justificada per
raons de producció. Amb la finalitat de poder reprendre, quan
sigui autoritzat pel Govern d'Espanya, l'obertura de
l'establiment i, en funció del nivell de treball, incorporar
gradualment a més treballadors.
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Palma, 27 d'abril de 2020
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

K)
RGE núm. 7728/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accés als horts particulars situats fora dels
domicilis a Balears, davant la Comissió d'Economia
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat que
les propostes d'aquesta iniciativa es duguin a terme el més aviat
possible, es fa necessari un pronunciament de la cambra al
respecte.
Les mesures de restricció de l’estat d’alarma decretat pel
Govern d’Espanya el 14 de març, que ha prorrogat
successivament fins el 10 de maig impedeixen l’accés i el
manteniment dels horts particulars situats fora dels domicilis.
A les Illes Balears -a diferència d’altres comunitats
autònomes- se segueixen aplicant aquestes restriccions, que
impossibiliten la recollida de verdures, fruites i hortalisses, que
constitueixen una font segura d’aliment fresc i de qualitat.
Nombrosos afectats per aquesta mesura, la FELIB i també
distintes associacions de Balears han denunciat i expressat el
seu desacord amb aquestes restriccions amb l’objectiu
d’aconseguir que a les Balears es flexibilitzi la normativa
estatal i poder accedir a aquests horts.
Entre els arguments per a aplicar aquesta flexibilització, cal
destacar:
• L’estalvi econòmic per a les persones i famílies usuàries,
com jubilats i aturats.
• Perquè ara és l’època de sembra de bona part de les fruites
i hortalisses que es consumeixen durant l’estiu.
• Perquè els horts particulars formen part de la nostra cultura
mediterrània i de la nostra gastronomia.
Per altra banda, hi ha un tipus de producció, molt lligada a
l’agrària, com és l’ornamental, que es tracta d’una producció
que no es pot aturar i per tant o es treu a comercialització o es
perd. Per tant, és del tot imprescindible que aquestes
produccions agràries i ornamentals també s’han de poder
comercialitzar als mercats locals municipals de Balears
juntament amb la resta de productes agraris alimentaris.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar la flexibilització de les restriccions que, des
del 14 de març, impedeixen accedir, mantenir i treballar als
horts particulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
situats fora dels domicilis.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar l’accés a aquests horts particulars.
3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les peticions
dels usuaris i associacions de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera per accedir als horts particulars a les Illes Balears
i donar continuïtat a la tradició del seu conreu per a la
producció i la recollida de verdures, fruites i hortalisses i
qualsevol altre producció, que constitueixen una font segura
d’aliment fresc i de qualitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concretar una actuació similar per a l’accés als horts
urbans i socials, promoguts pels ajuntaments i altres col·lectius
de les Balears, establint mesures de distanciament amb torns i
horaris per a l’organització dels usuaris.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a clarificar amb la Delegació del Govern a la comunitat
autònoma la possibilitat de comercialització als mercats locals
de tot tipus de plantes de vivers, ja siguin flors, planters o
qualssevol altres.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a agilitar, juntament amb els ajuntaments que
comptin amb conveni de col·laboració amb la CAIB, la
declaració responsable de l’activitat agrària complementària a
les explotacions d’oci i autoconsum de Balears, creades per la
Llei agrària de les Illes Balears 12/2014, de 16 de desembre,
que regula els petits horts no comercials que abasteixen les
famílies i els particulars.
7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria a
d’Agricultura a transmetre i manifestar a la Delegació del
Govern a la CAIB que la presentació de la declaració
responsable de l’activitat agrària complementària a les
explotacions d’oci i autoconsum de Balears constitueix
document suficient per a l’autorització de desplaçament als
horts.
8. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a realitzar una campanya d’informació adreçada
als propietaris dels horts particulars sobre la conveniència
d’inscriure’s al registre previst per la Llei agrària de les Illes
Balears 12/2014, de 16 de desembre, que regula els petits horts
no comercials que abasteixen les famílies i els particulars.
Palma, 26 d'abril de 2020
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 7729/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures extraordinàries en l'àmbit
educatiu per fer front a la situació derivada de la pandèmia
del coronavirus COVID-19, davant la Comissió d'Educació,
Universitat i Recerca (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió, pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: mesures extraordinàries
en l'àmbit educatiu per fer front a la situació derivada de la
pandèmia del coronavirus COVID-19.
Dia 15 d'abril de 2020, la ministra d'Educació va anunciar
un acord amb totes les comunitats autònomes en el marc de la
Conferència Sectorial d'Educació per concloure el curs escolar
i determinar les condicions d'avaluació de l'últim trimestre.
No obstant això, en els dies posteriors, nombroses
comunitats autònomes van manifestar el seu desacord amb els
criteris proposats pel Ministeri d'Educació, i anunciaren que, en
l'ús de les seves competències en la matèria, cadascuna
avaluaria de manera diferent la promoció de curs i l'avaluació
de l'últim trimestre escolar.

Mentre en unes comunitats se suspèn el desenvolupament
del curs de manera explícita, s'ordena als docents la paralització
del procés d'aprenentatge i avaluació i es limiten la labor
pedagògica al manteniment de l'activitat dels estudiants, en
unes altres s'insta explícitament al desenvolupament del
currículum i a la continuïtat normal del curs a través de mitjans
telemàtics, i fins i tot a no paralitzar les activitats lectives i
adequar les programacions didàctiques i els criteris de
qualificació, o avançar en els continguts educatius de cada
nivell.
L'evident descoordinació de les mesures previsiblement
tindrà com a resultat la desigualtat en la formació educativa
dels alumnes a final de curs depenent de la comunitat en la qual
cursin els seus estudis. A excepció d'Aragó, amb unes directrius
més imprecises sobre aquest tema, les comunitats autònomes es
divideixen en dos blocs en relació amb l'adopció de dos criteris
bàsics:
1.a) Avançar continguts i donar la major continuïtat i
normalitat possible al procés d'aprenentatge.
És la solució majoritària, adoptada a Andalusia, Castella i
Lleó, Múrcia, Canàries, Castella-la Manxa, Madrid, Galícia,
Navarra, Extremadura o País Basc.
2. b) Reforç i consolidació sense avanç de continguts. És el
cas de Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana,
Cantàbria, La Rioja o Astúries.
L'educació espanyola, i singularment la de les Illes Balears,
ocupa una pobra posició en els estudis independents realitzats
per l'OCDE i altres organismes internacionals. El fracàs escolar
i l'abandonament prematur dels estudis són dos dels principals
problemes que afecten l'ensenyament espanyol.
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Amb l'actual descoordinació es pot donar la situació que
mentre en algunes comunitats autònomes els alumnes
finalitzaran i acreditaran el curs de manera adequada dins de la
situació excepcional, en unes altres s'haurà donat aquest curs
per perdut en ordenar-se la no qualificació de les activitats dels
alumnes ni l'avanç en continguts, la qual cosa provocarà, com
a conseqüència, la suspensió de facto del procés d'avaluació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el cas que el Govern d'Espanya no marqui unes
directrius comunes, amb l'actual ensenyament telemàtic, es
puguin avançar continguts curriculars i avaluar acadèmicament
la tasca realitzada per l'alumne en compliment de la LOMCE,
ja sigui de manera telemàtica o presencial quan es puguin
tornar a fer classes presencials.

VOX aposta per una educació de qualitat, que prevalgui la
llibertat i la igualtat d'oportunitats.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar a la pàgina web de la Conselleria d'Educació
els índexs de connectivitat dels alumnes de totes les etapes
educatives de l'ensenyament públic balear des que es va
decretar l'estat d'alarma.

Creiem en el mèrit, la capacitat i l'excel·lència com a
elements bàsics de l'aprenentatge, l'avaluació i la millora de les
capacitats. Un sistema que és igual d'exigent amb professors i
alumnes, i que busca millorar la formació de les pròximes
generacions d'espanyols.
Les mesures proposades pel Govern d'Espanya
aprofundeixen en la bretxa educativa entre comunitats
autònomes, agreuja els problemes estructurals de l'educació i
no aborda els grans reptes als quals hauran d'enfrontar-se
professors i alumnes el pròxim curs. A més, en referència al
present curs escolar despulla de valor el treball dels docents i
rebaixa el nivell d'exigència dels alumnes, creant un cercle
viciós d'acomodament i frustració que ha de ser combatut des
de les institucions.
Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar el material escolar necessari a l'alumnat, això
és, els llibres de text i els quaderns de treball, a través d'acords
amb les editorials que disposen d'aquest material en els seus
magatzems. El professorat informarà sobre el nombre
d'alumnes que es troben en aquesta situació perquè el
departament corresponent contacti amb les editorials.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en cas necessari i en absència de directrius
comunes marcades pel Govern d'Espanya, realitzi avaluacions
externes amb valor acadèmic en 4t d'ESO i una prova final de
batxillerat tal com estableix la LOMCE; habilitant els mesos
de setembre i octubre per a la realització d'avaluacions i així
garantir que el pròxim curs 2020-2021 s'iniciï en condicions
d'igualtat i amb les majors oportunitats d'èxit acadèmic.

Proposició no de llei
Palma, 27 d'abril de 2020
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que posi fi a la situació de falta d'assistència, descoordinació i
desigualtat entre docents i alumnes de les diferents comunitats
autònomes.
M)
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que prengui la iniciativa i dicti unes directrius comunes per a
totes les comunitats autònomes indicant els objectius del procés
educatiu durant l'estat d'alarma i els criteris comuns a tenir en
compte en desenvolupar les activitats curriculars dins de cada
autonomia. No fer-ho suposaria un desistiment de funcions i
establir les bases per a una nova situació de desigualtat entre els
alumnes depenent de la comunitat autònoma en què resideixin.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que compleixi el que s'estableix a la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'educació (LOMCE), que disposa que el sistema
educatiu espanyol es configura d'acord amb els valors de la
Constitució i s'assenteixi en el respecte als drets i les llibertats
que s'hi reconeix. En aquest sentit, s'inspira. entre altres, en el
principi de qualitat de l'educació per a tot l'alumnat,
independentment de les seves condicions i circumstàncies; i
també en el principi d'equitat, que obliga les administracions
educatives a garantir la igualtat d'oportunitats per al ple
desenvolupament de la personalitat a través de l'educació, la
inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajudin
a superar qualsevol discriminació i l'accessibilitat universal a
l'educació, i que actuï com a element compensador de les
desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb
especial atenció a les que es derivin de qualsevol mena de
discapacitat.

RGE núm. 7730/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de xoc en el sector turístic de les Illes Balears
com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia
de la COVID-19, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la importància del
sector turístic en el conjunt de l'economia de les Illes Balears
i donada la crisi sanitària, econòmica i social que ha suposat la
pandèmia del coronavirus, es fa necessari i urgent que el
Parlament es pronunciï sobre les mesures que es proposen en
aquesta iniciativa.
La greu crisi sanitària que estem sofrint per la COVID-19,
comporta una greu crisi econòmica que afectarà tothom i el
sector turístic en particular com a motor de l'economia de
Balears.
Avui dia es preveu ja per a 2020 una pèrdua del 31% del
PIB de Balears i 147.700 llocs de treball, que suposen un 30%,
per la qual cosa es fan necessàries mesures contundents d'ajuda
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per a autònoms, empreses, famílies i ciutadans en situació de
vulnerabilitat.
La temporada turística està greument danyada i
l'estacionalitat de la nostra destinació és un element que
condicionarà la recuperació. Opinions autoritzades apunten que
el turisme a les illes serà una de les últimes activitats a
aconseguir la recuperació fins a aconseguir els nivells de
demanda recent. El turisme internacional serà el que més tard
s'incorpori, posant-se el focus en aquests moments en el turisme
nacional i fins i tot en el turisme interilles.
Els agents econòmics i socials, les petites i mitjanes
empreses, els autònoms, demanden des de l'inici mesures
econòmiques, de flexibilització, fiscals i marcs normatius des
dels governs per poder intentar sobreviure a la pandèmia i en
conseqüència ser capaços de mantenir l'ocupació.
L'Organització Mundial del Turisme ha emès
recomanacions per recuperar el turisme que insisteixen en
mesures per mantenir l'ocupació, donar liquiditat i revisar
impostos.
I si bé és cert que el fet insular ha estat un element positiu
en l'evolució de la crisi sanitària i ho podrà continuar sent a
l’hora garantir la seguretat, també és cert que la forta
dependència del transport aeri constitueix també un
desavantatge en si mateixa a diferència d'altres destinacions
nacionals amb connexions terrestres, per la qual cosa s’ha
d'actuar des de l’Administració Pública en aquest sentit per
compensar aquesta desigualtat amb garanties de seguretat i no
quedar relegats en el procés de recuperació.
La confiança en la destinació i la seguretat sanitària seran
claus per incentivar els principals mercats emissors, inclòs el
turisme nacional, la qual cosa implica demostrar científicament
que les Illes Balears són una destinació segura i lliure de
pandèmia, fixant controls que garanteixin la seguretat sanitària,
ja sigui en les vies d'entrada, en origen o a través de certificats
sanitaris.
La presidenta Armengol va anunciar que havia sol·licitat un
pla de reactivació turística per a Balears al Govern central, en
el qual s'emmarcava la petició de pròrrogues per als ERTO o
mesures per protegir la competitivitat de Balears, tot això
encara per concretar. A aquesta petició l’hauria d'haver
acompanyat un altre pla de xoc per a la recuperació del turisme
impulsat pel Govern.
Malgrat la incertesa actual, considerem que el Govern ha de
preparar-se per a qualsevol escenari de represa de l'activitat
turística que es pugui produir i prendre les mesures necessàries
tant sanitàries, jurídiques, administratives, econòmiques, fiscals
o tecnològiques per reaccionar de manera immediata i amb
mesures proactives en la reconstrucció i la recuperació de
l'activitat turística, estimular la demanda i recuperar l'ocupació,
en el moment que sanitàriament existeixin totes les garanties i
s'obri el desconfinament, i treballant conjuntament i en
coordinació amb la resta d'administracions públiques i amb el
sector privat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balear a establir ajudes específiques i a posar tots els mitjans
per a l'efectiva aplicació de les mesures i els protocols de
seguretat sanitària i de control epidemiològic que s'estableixin
per als establiments turístics, tant per als clients com per als
treballadors, i que estiguin en marxa una vegada es recuperi
l'activitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
tenir previstes i concretades totes les tramitacions preceptives
per al restabliment de la connectivitat aèria referent a la
declaració d'obligació de servei públic interilles de Balears, per
poder operar de manera gradual si és el cas, però immediata, en
el moment que s'obrin els aeroports, amb el doble objectiu del
servei al resident i l'impuls al turisme interilles.
3. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern central a
tenir previstes i concretades totes les tramitacions preceptives
per al restabliment de la connectivitat aèria referent a la
declaració d'obligació de servei públic Menorca-Madrid
interilles de Balears, per poder operar de manera gradual si és
el cas, però immediata, en el moment que s'obrin els aeroports.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern central,
conjuntament amb el Govern Balear, a establir les mesures i
ajudes necessàries durant l'any 2020 i 2021, recuperar la
connectivitat aèria i marítima, rutes i freqüències amb la
península i a més establir la moderació dels preus i incentivar
així el restabliment del turisme nacional.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central,
conjuntament amb el Govern balear, a establir una línia
d'ajudes econòmiques per impulsar la recuperació de la
connectivitat i la demanda turística internacional a Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
restablir els viatges de l'IMSERSO, ampliant el nombre de
beneficiaris, obrint el ventall de possibilitats per acollir-s'hi.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formular un paquet de mesures de promoció turística
extraordinàries planificades conjuntament amb el sector
turístic, els consells insulars i en coordinació amb Turespaña i
adaptant les polítiques i els pressupostos existents de la
Conselleria de Turisme i de l'AETIB a la situació actual, amb
l'objectiu d'estar preparat i en disposició de reaccionar de
manera immediata davant el nou escenari que es presenti, tenint
com a principal premissa la seguretat sanitària dels turistes,
treballadors i residents i posant en valor la identitat de la
destinació.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar la promoció turística de les nostres illes
conjuntament amb els consells insulars vinculat al seu producte
local com a element diferenciador.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible
i a impulsar l'economia circular tal com recomana
l'Organització Mundial del Turisme respecte de la crisi del
coronavirus.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
ampliar el pagament de les prestacions dels treballadors fixos
discontinus fins a l'inici de la temporada 2021, sempre que no
puguin incorporar-se abans a l'activitat laboral.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'eliminació de l'Impost de turisme sostenible en 2020
i 2021.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la suspensió del cobrament de les anualitats 2020 i
2021 per compra de places d'allotjaments i habitatges turístics.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
desistir de la imposició de l'impost sobre el transport aeri que
preveu posar en marxa el Govern central.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
eliminar les taxes aèries i aeroportuàries durant 2020 i posterior
estudi de prolongació de la mesura per a 2021, la qual cosa ha
de repercutir a incentivar la connectivitat en benefici dels
usuaris.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'eliminació de taxes portuàries autonòmiques durant
2020 i posterior estudi de prolongació de la mesura per a 2021,
a les activitats econòmiques i comercials i sol·licitar al Govern
central l'adopció de mesures de les mateixes característiques.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures extraordinàries de flexibilització de
la normativa turística i incorporació d'eines jurídiques que
incentivin la recuperació de l'activitat turística, i per a
l'agilitació de tramitacions, facilitar accés a llicències i eliminar
traves administratives tant a empreses com per a particulars, per
incentivar la recuperació de l'economia.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desistir de la petició efectuada pel Govern balear a
Autoritat Portuària de la moratòria a concedir llicència d'escala
als creuers en el port de Palma a partir de l'1 de gener de 2022
i a impulsar aquest tipus turisme a totes les Balears, complint
prèviament totes les mesures sanitàries i controls necessaris, i
amb la planificació pertinent.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l'execució amb caràcter d'urgència i conjuntament
amb les administracions implicades de totes les inversions
pendents dels fons del consorci de borsa de places i de l'impost
de turisme sostenible en la millora de la destinació turística,
amb l'objectiu de dinamitzar l'economia i generar ocupació, des
del sector públic.
Palma, 21 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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N)
RGE núm. 7731/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes
Balears en relació al COVID-19, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment
d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la importància del
sector turístic en el conjunt de l'economia de les Illes Balears
i donada la crisi sanitària, econòmica i social que ha suposat la
pandèmia del coronavirus, es fa necessari i urgent que el
Parlament es pronunciï sobre les mesures que es proposen en
aquesta iniciativa.
La greu crisi sanitària que estem sofrint per la COVID-19,
comporta una greu crisi econòmica que afectarà tothom i el
sector turístic en particular el qual té una forta dependència del
transport aeri.
El fet insular ha estat un element positiu en l'evolució de la
crisi sanitària i podrà continuar sent un element que ajudi a
garantir la seguretat sanitària, si des dels diferents governs
implicats es prenen les mesures necessàries per al control de la
propagació del virus a les nostres portes d'entrada, ports i
aeroports.
La confiança en la destinació i la seguretat sanitària seran
claus per incentivar la reactivació de l'economia i del turisme
en particular.
Enfront d'una crisi sanitària tan globalitzada, la demanda
turística necessita mesures decidides que no tinguin dubtes
sobre la seguretat de la destinació a la qual es voldria viatjar
pel que les nostres illes també haver de projectar certeses i
evidències científiques per demostrar que es tracta d'una
destinació segura i lliure de coronavirus.
L'Organització Mundial de la Salut ja va alertar que la clau
per contenir els contagis es troba en la identificació de
l'existència de virus mitjançant test massius.
En data 19 d'abril la premsa es feia ressò que Balears no
realitza cap mena de proves o tests sanitaris a les persones que
arriben a les illes per mar o aire, cosa que sí que passa en altres
països del món avui dia.
El Govern va establir la reducció del trànsit aeri i marítim
a unes rutes i freqüències específiques durant l'estat d'alarma,
el que fa falta saber és quines mesures està previst prendre per
al control del virus, quan es vagi recuperant l'activitat.
Avui dia no hi ha certeses respecte del moment en què
s'obrirà el trànsit, així considerem que el Govern ha
d'avançar-se i implantar totes les mesures de control sanitari i
preparar-se per a qualsevol escenari de represa de l'activitat
turística que es pugui produir.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

perquè sigui tramitada davant comissió, pel procediment
d'urgència.

Proposició no de llei

Motivació del procediment d'urgència: Es fa urgent que
aquestes mesures s'articulin des de la immediatesa dels seus
efectes i des de l'empara a l'amplitud de casuístiques existents,
especialment a Balears, destinació turística estacional on l'inici
de la temporada i l'arribada de turistes condiciona l'activitat
econòmica d'un percentatge molt elevat de negocis a la illes.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme tests massius a la població amb la finalitat de promoure
una campanya de diagnòstics i detectar l'abast real de la
pandèmia a l'arxipèlag com a requisit previ fonamental per a
una destinació turística que pretén garantir la seguretat
sanitària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
prendre totes les mesures necessàries i a establir protocols clars
de seguretat sanitària i epidemiològica a ports i aeroports de
Balears de manera immediata i amb els objectius de
diagnosticar la simptomatologia de tots els passatgers amb
destinació o trànsit a l'arxipèlag, i que estiguin establertes i en
funcionament les mesures de seguretat sanitària en el moment
que s'obrin ports i aeroports.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme totes les gestions necessàries en el seguiment del
compliment del punt anterior i a facilitar les ajudes necessàries
en el seu cas.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
prendre totes les mesures necessàries i establir protocols clars
de seguretat sanitària i epidemiològica en els ports dependents
de la comunitat autònoma de manera immediata i amb els
objectius de diagnosticar la simptomatologia de tots els
passatgers amb destinació o trànsit a l'arxipèlag, i que estiguin
establertes i en funcionament les mesures de seguretat sanitària
en el moment de l'obertura de ports.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i el
Govern balear en funció de les competències i els protocols
establerts, a proveir a tots els treballadors de les estacions
portuàries i aeroportuàries de les Illes Balears d'equips de
protecció suficients que permetin assegurar que el seu treball es
desenvolupa amb total seguretat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat que, en funció de les seves
competències, incorporin als ports i aeroports, sistemes de
descontaminació i desinfecció integrats al control de
passatgers, amb l'objectiu d'oferir una millora dins els sistemes
seguretat sanitària que s'estableixin.
Palma, 21 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

O)
RGE núm. 7732/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ERTO en els supermercats situats a les zones
turístiques, davant la Comissió de Turisme i Treball
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

Davant la terrible crisi sanitària pel coronavirus es fa
necessari articular una sèrie de mesures concretes de caràcter
econòmic fiscal i laboral per ajudar als empresaris, autònoms,
petits empresaris i famílies a fer front a la gravíssima situació
social i econòmica derivada de la crisi sanitària.
La gestió de la crisi sanitària no s'ha dut de manera correcta,
s'està produint descoordinació, s'ha arribat tard, sense aportar
els equips necessaris de protecció o sense test, per la qual cosa
es fa necessari que la crisi econòmica no es gestioni de la
mateixa manera.
Reaccionar tard i sense una planificació a la crisi econòmica
serà molt més costós i suposarà també la "mort" de moltes
empreses, que ja no podran recuperar-se i, per tant, es dispararà
l'atur.
Les mesures que està prenent el Govern central i el Govern
balear en aquest sentit s'estan manifestant insuficients, poc àgils
i efectives, de manera que, per exemple, la liquiditat als
autònoms o petits empresaris a través de préstecs ICO o ISBA,
no està fluint i molts no són concedits, o els ERTO, que una
vegada tramitats molta gent encara no ha cobrat.
Per tant, es fa urgent que aquestes mesures s'articulin des de
la immediatesa dels seus efectes i des de l'empara a l'amplitud
de casuístiques existents, especialment a Balears, destinació
turística estacional on l'inici de la temporada i l'arribada de
turistes condiciona l'activitat econòmica d'un percentatge molt
elevat de negocis a la illes.
En aquest sentit existeix una demanda respecte dels
establiments d'alimentació situats en les zones turístiques, els
quals, si bé sent activitats essencials no han obert les seves
portes atès que la seva activitat està totalment condicionada a
l'arribada de la temporada i els turistes. La seva situació i la
dels seus treballadors en aquests moments és de
desemparament.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear i el
Govern central a dur a terme les actuacions necessàries perquè
el subsector dels supermercats situats en zones turístiques de
cadascuna de les illes, es puguin acollir a ERTO per causa de
força major, en els quals es puguin acollir els fixos discontinus
atès que, encara que estan considerats com activitats essencials,
la seva activitat avui dia és inexistent a causa dels efectes de la
COVID-10 a l'economia de les zones turístiques.
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Palma, 21 d'abril de 2020
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar les següents mesures i a traslladar-les als
ajuntaments i consells insulars per a la seva implementació,
mitjançant l'elaboració d'un Pla de suport i foment del sector
literari de les Illes Balears.

P)
RGE núm. 7899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a suport i foment del sector literari a les
Illes Balears amb motiu de la crisi ocasionada pel
coronavirus COVID-19, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La producció literària no sols suposa una indiscutible font
de riquesa cultural, necessària i imprescindible per a qualsevol
poble que es preui de ser-ho. És a més un important motor
econòmic que beneficia de manera transversal nombrosos
sectors. Més enllà de la figura de l'escriptor, en el procés que
va de l'escriptura d'una obra a la seva comercialització
intervenen agents literaris, editors, correctors i traductors,
impremtes, distribuïdores, dissenyadors gràfics i de
maquetació, il·lustradors, fotògrafs, transportistes, comercials,
llibreters... A això s'afegeix el valor afegit de suposar un sector
estratègic. Cada vegada que es nomena un autor i la seva obra,
les nostres illes transcendeixen el seu àmbit geogràfic. És,
també, una marca i senyal de la nostra societat.
En aquests temps d'incert futur provocat per la disrupció
que la pandèmia de la COVID-19 ha suposat en les nostres
vides, la cultura (i en concret la literària, objecte de la present
PNL) no pot ni ha de quedar òrfena del suport que se li pugui
brindar des de les institucions de les Illes Balears. Des de VOX
ja s'han plantejat mesures econòmiques i de rebaixa fiscal
d'índole general que, en el cas del sector literari, poden
complementar-se amb les que aquí es proposen.
Si el suport, la difusió i la dinamització del sector literari
sempre han estat importants, és ara quan ho són encara més. És
temps d'apostar pels nostres creadors i per la importància que
culturalment, socialment i econòmicament suposen per a la
nostra comunitat. És possible fer molt per ells sense disparar la
despesa pública. En el cas de la cultura hem de substituir la
idea de despesa per la d'inversió.
Pot fer-se amb polítiques actives que fugin de la subvenció
generalitzada, l'efecte de la qual no ha estat un altre que el de
nodrir una falsa bombolla molt allunyada dels interessos d'uns
ciutadans. De la mateixa manera, és un error entrar en estèrils
lluites lingüístiques i conflictes bizantins que han fragmentat
l'univers literari de les Illes per configurar dues esferes tan
separades com artificials.
Les mesures aquí exposades són una primera passa per
revitalitzar el sector literari enfront de la crisi esdevenidora.
Per això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent

Dels premis literaris
1. S'entendrà per premi literari públic (narrativa, assaig,
poesia...) aquell convocat exclusivament o en col·laboració
amb tercers, ja sigui mitjançant patrocini, subvenció o
qualsevol altra col·laboració, pel Govern de les Illes Balears,
els diferents consells insulars, els ajuntaments així com
qualsevol entitat, institut, formació o organisme de caràcter
públic o amb participació econòmica, administrativa i/o
orgànica dels anteriorment esmentats incloent-hi la Universitat
de les Illes Balears (UIB).
2. Els premis convocats o participats segons el punt anterior
hauran de ser convocats i publicitats en les dues llengües
oficials de la comunitat de les Illes Balears.
3. Aquests premis hauran de convocar-se en igualtat de termes
i premis en totes les categories en les dues llengües oficials de
la comunitat de les Illes Balears. Aquest principi serà aplicable
als premis convocats o participats pel Govern de les Illes
Balears, els diferents consells insulars i els ajuntaments amb un
cens superior als 25.000 habitants.
4. Els ajuntaments de menys de 25.000 habitants censats
podran convocar els premis literaris públics en categoria única
bilingüe.
5. En cap cas no podran establir-se limitacions geogràfiques, de
residència o origen als aspirants als premis literaris que els
impedeixin optar-hi.
6. Els convocants dels premis garantiran la pluralitat i la
independència en la composició del jurat.
7. En cap cas el premi per a l'autor no inclourà l'assumpció del
cost d'edició per aquest, ni es considerarà cap avançament de
regalies.
De les ajudes públiques als autors
1. Podran accedir a les ajudes, subvencions i/o incentius els
autors amb residència a la comunitat autònoma de les Illes
Balears que escriguin en qualsevol de les seves dues llengües
oficials.
2. Les obres objecte de qualsevol ajuda pública han de ser
originals, inèdites, de nova creació, exclusivament pròpies del
sol·licitant i lliures de qualsevol càrrega contractual. No es
contemplen les obres autopublicades ni aquelles fruit de la
formació acadèmica de l'autor, així com les premiades o
presentades en concursos, les que ja es beneficiïn d'altres
ajudes o aquelles els drets de les quals hagin estat venuts o
cedits a tercers per a la seva difusió en qualsevol mitjà.
3. Això de coautoria, s'acceptarà un màxim de dos autors
entenent com a única l'ajuda.
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4. Els autors amb obra publicada podran optar a línies d'ajuda
a la traducció.
Dels programes de residència
1. Els programes de residència tindran per objecte facilitar el
suport econòmic als autors durant el temps estipulat per a la
creació d'una obra literària.
2. Podran accedir a aquests programes els autors amb
residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears que
escriguin en qualsevol de les seves dues llengües oficials, així
com aquells nacionals o estrangers l'obra dels quals estigui
vinculada a les Illes.
3. És condició imprescindible per accedir a una residència
acreditar un contracte d'edició per totes dues parts, autor i
editorial, en el qual s'inclogui la data de publicació i el
compromís de difusió física en el territori nacional.
4. La residència tindrà com a màxim una durada de sis mesos.
5. Es fomentaran les residències en col·laboració amb
fundacions, empreses i mecenes privats.
De les ajudes públiques a les editorials
1. L'àmbit d'aplicació de benefici fiscal, subvenció o ajuda
pública de les institucions balears a editorials serà únicament i
exclusivament el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. Podran sol·licitar benefici fiscal, subvenció o ajuda pública
de les institucions balears aquelles editorials amb domicili
oficial i fiscal a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Serà condició indispensable per accedir a qualsevol mena de
benefici fiscal, subvenció o ajuda pública l'acreditació d'estar
al corrent de pagament de les regalies als autors publicats en els
dos últims anys previs al moment de la sol·licitud. En el cas
que els autors hi haguessin renunciat en la forma i acord signat
amb l'editorial, s'haurà de fer constar.
4. S'incentivarà la traducció d'obres publicades en qualsevol de
les dues llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per facilitar la seva difusió cultural. Les traduccions
podran ser d'una llengua oficial a l'altra, així com a llengües
estrangeres.
De la impressió i adquisició d'exemplars
1. Les editorials podran optar a ajudes prèvies a la impressió en
el cas d'obres que recuperin textos descatalogats, inèdits o que
pel seu valor històric i/o cultural justifiquin la seva edició,
d'autors de les Illes Balears.
2. La concessió d'ajudes per a la impressió en el cas anterior
quedarà condicionada al lliurament per part de l'editorial de la
quantitat d'exemplars impresos segons s'acordi per totes dues
parts i que només podrà destinar-se a biblioteques i arxius
públics i centres educatius. De la mateixa manera haurà de
garantir-se la distribució física a les llibreries de les Illes per a
la seva venda al públic pel termini mínim d'un any.

3. S'instarà les biblioteques públiques de les diferents
institucions de Balears a la compra d'exemplars impresos previ
oferiment per part de les editorials. Se'n determinarà la quantia
i la distribució en funció de la demanda de les mateixes
biblioteques i de la institució responsable.
4. No seran objecte d'ajudes a la impressió les modalitats
d'autopublicació i/o la impressió sota demanda, ni la conversió
a formats digitals.
Del Dia del Llibre, les fires i els actes de promoció
1. El Govern de les Illes Balears, els diferents consells insulars
i els ajuntaments participaran de manera activa en la celebració
del Dia Internacional del Llibre, el 23 d'abril. En el cas que per
motius de força major aquest no pogués celebrar-se a la data
indicada, es consensuarà amb el sector literari una nova data.
2. En les fires del llibre organitzades i/o participades per les
institucions públiques tindran cabuda almenys les editorials i
els autors que publiquin en les dues llengües oficials de la
comunitat de les Illes Balears, i no es podrà excloure per raó
lingüística cap de les dues llengües.
3. Des de les institucions públiques s'incentivarà la presència
d'autors balears en fires i actes de promoció de la seva obra
publicada facilitant els desplaçaments entre illes.
4. Les institucions públiques facilitaran la cessió d'espais a
editorials i autors per als seus actes de promoció i presentació
de llibres sense anar això en detriment o en perjudici de les
llibreries.
5. Es fomentarà la presència d'escriptors balears en visites a
escoles, biblioteques i centres culturals i socials de caràcter
públic. Els centres podran tramitar-les, si bé les institucions
s'involucraran podent recollir i remitjar en les propostes
d'editorials, agents i autors.
6. Els mitjans de comunicació públics i aquells privats que
rebin algun tipus d'ajuda o subvenció pública, hauran d'oferir
un espai representatiu per informar sobre els autors i les
editorials de Balears, especialment amb motiu de la publicació
de novetats editorials i de la divulgació dels guardonats en els
premis literaris públics i/o participats per les institucions.
7. En els actes de promoció en la resta del territori nacional i
l'estranger que comptin amb la participació pública de
qualsevol institució, entitat o organisme públic de les Illes
Balears s'apostarà, per igual, per escriptors en qualsevol de les
dues llengües oficials de la comunitat de les Illes Balears.
8. Les institucions de les Illes Balears mantindran i reforçaran
la seva relació amb l'Institut Cervantes de cara a la promoció
exterior dels nostres autors.
Palma, 27 d'abril de 2020
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
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Q)
RGE núm. 7900/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a malaltia i defunció de professionals
a causa de la infecció de la COVID-19, davant la Comissió
de Turisme i Treball (procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió pel
procediment d'urgència.
Motivació del procediment d'urgència: La urgència ve donada
per la crisi de la COVID-19 i el personal, principalment
sanitari, que està contagiat o es contagia diàriament.
La COVID-19 ens està fent passar moments difícils,
moments dramàtics; però també ens mostra el millor de la
societat espanyola, de la societat balear.
Des de Ciudadanos no ens hem cansat d'aplaudir l'esforç, la
valentia i la generositat de tots aquells que ho donen tot, fins i
tot la vida, per protegir-nos.
Hem de tenir en compte el cansament i l'esforç dels
professionals sanitaris, dels nostres agents, de tots i cadascun
dels treballadors que estan redoblant esforços i al peu del canó,
a l'alçada de la nostra societat, a l'alçada d'aquesta gran
comunitat autònoma i d'aquesta gran nació. A ells hem de
mostrar tota la nostra gratitud i la nostra atenció.
Davant la pandèmia de la COVID-19, hem de tenir en
compte el nostre personal sanitari, que es deixa l'ànima i la pell
per salvar les nostres vides, el nostre personal sociosanitari, que
té cura dels nostres majors i de les persones amb discapacitats,
els nostres Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat: la Policia
Nacional, la Guàrdia Civil, les diferents policies locals i les
nostres Forces Armades o cossos de bombers desplegats per tot
el país per ajudar en aquesta lluita i en tota mena de tasques i
amb la responsabilitat màxima del sentit del deure.
Molts dels nostres sanitaris, del nostre personal
sociosanitari, dels membres dels nostres cossos i forces de
seguretat de l'Estat han contret, per les característiques del seu
treball o per les seves condicions laborals, la infecció per la
COVID-19 i alguns, massa, han mort per aquestes causes.
L'Estat ha de garantir aquest personal per les conseqüències
directes del seu treball.
L'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball
ha indicat que l'exposició a agents biològics en el treball pot
estar associada amb problemes de salut greus, incloses les
malalties infeccioses, el càncer i les al·lèrgies, reconeixent, que
les persones treballadores d'alguns sectors, com els serveis
sanitaris o veterinaris, l'agricultura, la gestió d'aigües residuals
i els laboratoris, estan especialment exposades i que aquestes
persones poden treballar directament amb microbis o estar
exposades a ells a través del contacte amb, per exemple, fluids
corporals o la terra.
La nostra legislació defineix les malalties professionals com
aquelles contretes a conseqüència del treball executat per
compte d'altri, en les activitats que s'especifiquin en el quadre
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que s'aprovi per les disposicions d'aplicació i desenvolupament
de la Llei general de Seguretat Social, i que sigui provocada per
l'acció dels elements o les substàncies que en aquest quadre
s'indiquin per a cada malaltia professional.
És la nostra obligació assumir, avui, les greus
conseqüències produïdes pel treball d'aquells professionals que
lluiten per protegir-nos de les conseqüències de la COVID-19
i, sobretot, en cas de defunció.
Per tot això:
1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que insti el Govern d'Espanya que consideri com
a malaltia professional, amb les seves més àmplies
conseqüències, els contagis per COVID-19 per a professionals
sanitaris, personal sociosanitari, membres dels nostres cossos
i forces de seguretat de l'Estat i d'altres cossos professionals
mobilitzats per lluitar contra la pandèmia de la COVID-19.
2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que insti el Govern d'Espanya que consideri com
a mort per accident de treball, tota aquella que tingui el seu
origen, encara que existissin patologies prèvies, en contagis per
COVID-19 soferts per professionals sanitaris, personal
sociosanitari, membres dels nostres cossos i forces de seguretat
de l'Estat i d'altres cossos professionals mobilitzats per lluitar
contra la pandèmia de la COVID-19.
3. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que insti el Govern d'Espanya que es prohibeixi
l'acomiadament de personal de qualsevol tipus contractat en
relació amb la pandèmia de la COVID-19 per causa d'haver
contret aquesta malaltia durant el temps en què el seu contracte
estava en vigor.
4. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que insti el Govern d' Espanya que, donades les
condicions físiques i psicològiques particularment difícils, en
cas de cessament o fi del contracte laboral de personal de
qualsevol tipus contractat en relació amb la pandèmia de la
COVID-19, es computi, a l'efecte de l'administració, el temps
treballat al doble del temps realment prestat.
5. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears insti al Govern d'Espanya que, donades les
condicions físiques i psicològiques particularment difícils, en
cas de cessament o fi del contracte laboral de personal de
qualsevol tipus contractat en relació amb la pandèmia de la
COVID-19, es concedeixin al treballador la prestació de
desocupació i els seus beneficis normals encara que el còmput
de temps de treball total d'aquest treballador no totalitzi el
mínim exigit per beneficiar de tals prestacions.
Palma, 27 d'abril de 2020
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

l'enunciat, i acorda de sotmetre'l a la consideració de la Junta
de Portaveus.
Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 7622/20, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, sobre les
principals línies d'actuació de la conselleria en matèria
d'igualtat en relació amb la crisi de la COVID-19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2020, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.
Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 7628/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de
Mobilitat i Habitatge davant el Ple, sobre la situació de la
connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses
en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la
COVID-19 i la seva posterior reactivació.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2020, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Junta de Portaveus recapti la compareixença
urgent del conseller de Mobilitat i Habitatge davant el Ple, per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, i acorda de
sotmetre'l a la consideració de la Junta de Portaveus.
Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 7629/20, del Grup Parlamentari Mixt, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació davant el Ple, sobre la
situació de l'agricultura i la ramaderia de les Illes Balears
en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la
COVID-19.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2020, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Junta de Portaveus recapti la compareixença
urgent de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
davant el Ple, per tal d'informar sobre el tema indicat a

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Procediment d'urgència per a les proposicions no de llei
RGE núm. 5891/20, 5293/20 i 6964/20.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2020, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7707/20 i 7708/20, presentats pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, i acorda que les proposicions no de llei
esmentades, relatives a adopció de mesures destinades a les
empreses davant la situació de l'estat d'alarma derivat de la crisi
de la COVID-19, a mesures econòmiques amb motiu de la
situació d'emergència derivada de la crisi de la COVID-19 i a
mesures i programes en matèria educativa i optimització de
recursos educatius després de la crisi provocada per la COVID19, siguin tramitades pel procediment d'urgència, atès que es
refereixen a qüestions de màxima importància, interès i
necessitat davant la situació de crisi provocada per la COVID19.
Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Acord positiu de la Junta de Portaveus en relació amb
la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6977/20.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 d'abril de 2020, en relació amb la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 6977/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, admesa a tràmit per la Mesa de la
cambra en sessió de dia 22 d’abril proppassat, ha adoptat acord
positiu i, per tant, s'acorda de recaptar la compareixença de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la
cambra, per tal de donar compte dels efectes de la situació
econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus i les
mesures que pensa adoptar per pal·liar la situació.
Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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Dijous dia 7
Ordre de Publicació
10.00 h
C)
Acord de no-creació d’una comissió no permanent de
reconstrucció de les Illes Balears com a conseqüència de la
pandèmia patida per la COVID-19 (escrit 7598/20).

11.00 h
13.00 h
15.00 h

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió de dia 29 d'abril de 2020, acorda d’admetre a tràmit
l'escrit esmentat, presentat pel Grup parlamentari Popular,
mitjançant el qual se sol·licita la creació d’una comissió no
permanent de reconstrucció de les Illes Balears com a
conseqüència de la pandèmia patida per la COVID-19, i de
sotmetre’l a l’audiència de la Junta de Portaveus.
Així mateix, després d'oir la Junta de Portaveus de la
cambra, en sessió de 29 d'abril de 2020, la Mesa, a la segona
sessió del mateix dia, adopta l’acord de no-creació de la
comissió no permanent indicada.
Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Comissió d’Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports
Comissió de Turisme i Treball
Comissió d’Educació, Universitat i
Recerca
Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals

Les meses de les comissions es podran reunir durant
aquesta setmana per tal de programar l’activitat de les
sessions de les comissions a partir de l’11 de maig vinent;
i fixaran l'ordre del dia d’acord amb la tramitació prevista
reglamentàriament. Una vegada s’hagin comunicat a la
Presidència, el divendres es tancarà el calendari en funció
dels ordres del dia presentats.
3. A partir del dia 11 de maig de 2020 es reprenen les
sessions de totes les comissions permanents legislatives.
Les meses de les comissions fixaran l'ordre del dia d’acord
amb la tramitació prevista reglamentàriament. Una vegada
s’hagin comunicat a la Presidència, cada divendres es
tancarà el calendari en funció dels ordres del dia presentats.
El calendari orientatiu de comissions serà el següent:

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Els dimecres
9.00 h
11.00 h
13.00 h
15.00 h

A)
Acord de la Mesa del Parlament en relació amb
l’activitat parlamentària de les comissions permanents i
calendari de les comissions a celebrar la setmana del 4 al 8
de maig de 2020.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop oïda la
Junta de Portaveus, a la segona sessió de dia 29 d’abril de
2020, acorda:
1. Deixar sense efecte el punt I.2.1 de l’acord de la Mesa de
16 d’abril sobre l’activitat parlamentària prevista per a les
comissions parlamentàries permanents i l’acord de la Mesa
de 22 d’abril de 2020. No obstant això, continuarà
desplegant la seva eficàcia la previsió que les sessions de
les comissions tendran una durada màxima de 3 hores.
2. L’activitat parlamentària de la setmana del 4 al 8 de maig
de 2020 és la següent:
Dimecres dia 6
9.00 h
11.00 h
13.00 h
16.00 h

Comissió d’Hisenda i Pressuposts
Comissió de Salut
Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial
Comissió d’Economia

Els dijous
9.00 h
11.00 h
13.00 h
15.00 h

Comissió d’Hisenda i Pressuposts
Comissió de Salut
Comissió d’Economia
Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial

Comissió d’Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports
Comissió de Turisme i Treball
Comissió d’Educació, Universitat i
Recerca
Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals

Aquest calendari té caràcter orientatiu i es podrà modificar
segons les iniciatives incloses als ordres del dia presentats.
4. Aquest acord es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i es trametrà als portaveus
dels grups parlamentaris i als lletrats de la cambra.
Palma, a 29 d'abril de 2020
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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