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AR) RGE núm. 4017/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valor
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BM) RGE núm. 4168/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
122

BOPIB núm. 9 - 6 de setembre de 2019

87

BN) RGE núm. 4169/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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BZ) RGE núm. 4181/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
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pendents de pagament.
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CD) RGE núm. 4185/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CE) RGE núm. 4186/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CF) RGE núm. 4187/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CG) RGE núm. 4188/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CH) RGE núm. 4189/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CI) RGE núm. 4190/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CJ) RGE núm. 4191/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CK) RGE núm. 4192/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CL) RGE núm. 4193/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CM) RGE núm. 4194/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CN) RGE núm. 4195/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CO) RGE núm. 4196/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CP) RGE núm. 4197/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CQ) RGE núm. 4198/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CR) RGE núm. 4199/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CS) RGE núm. 4200/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CT) RGE núm. 4201/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CU) RGE núm. 4202/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CV) RGE núm. 4203/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
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CW) RGE núm. 4204/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
128
CX) RGE núm. 4205/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
128
CY) RGE núm. 4206/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
128
CZ) RGE núm. 4207/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a operacions
pendents de pagament.
128
DA) RGE núm. 4208/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informació
remesa per la Intervenció General de la comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat.
128
DB) RGE núm. 4209/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informació
remesa per la Intervenció General de la comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat.
128
DC) RGE núm. 4234/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a integració i
acollida dels nouvinguts i interculturalitat.
129
DD) RGE núm. 4238/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a neteja i
restauració de la murada antiga del port de Ciutadella.
129
DE) RGE núm. 4239/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a situació dels
menors estrangers no acompanyats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
129
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DF) RGE núm. 4250/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a auxiliars
d'infermeria de l'Hospital Son Llàtzer.
129
DG) RGE núm. 4252/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a abandonament
escolar primerenc a les Illes Balears.
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DH) RGE núm. 4276/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment dels
avortaments el 2018.
130
DI) RGE núm. 4305/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a inversions en
zones turístiques madures.
130
DJ) RGE núm. 4322/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a recursos públics
destinats a prevenir suïcidis.
130
DK) RGE núm. 4327/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a deduccions
en l'IRPF.
130
DL) RGE núm. 4333/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
131
DM) RGE núm. 4334/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
131
DN) RGE núm. 4335/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
131
DO) RGE núm. 4336/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
131
DP) RGE núm. 4337/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
131
DQ) RGE núm. 4338/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
131
DR) RGE núm. 4339/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
132
DS) RGE núm. 4340/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
132
DT) RGE núm. 4341/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
132
DU) RGE núm. 4342/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
132
DV) RGE núm. 4343/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
132
DW) RGE núm. 4344/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
132
DX) RGE núm. 4345/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
133
DY) RGE núm. 4346/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
133
DZ) RGE núm. 4347/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
133
EA) RGE núm. 4348/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
133
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EB) RGE núm. 4349/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
133
EC) RGE núm. 4350/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
133
ED) RGE núm. 4351/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
134
EE) RGE núm. 4352/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
134
EF) RGE núm. 4353/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
134
EG) RGE núm. 4354/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
134
EH) RGE núm. 4355/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
134
EI) RGE núm. 4356/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
135
EJ) RGE núm. 4357/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
135
EK) RGE núm. 4358/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
135
EL) RGE núm. 4359/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
135
EM) RGE núm. 4360/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
135
EN) RGE núm. 4361/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
135
EO) RGE núm. 4362/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
136
EP) RGE núm. 4363/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
136
EQ) RGE núm. 4364/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
136
ER) RGE núm. 4365/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
136
ES) RGE núm. 4366/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
136
ET) RGE núm. 4367/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
136
EU) RGE núm. 4368/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
137
EV) RGE núm. 4369/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
137
EW) RGE núm. 4370/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
137
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EX) RGE núm. 4371/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
137
EY) RGE núm. 4372/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
137
EZ) RGE núm. 4373/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
137
FA) RGE núm. 4374/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
138
FB) RGE núm. 4375/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
138
FC) RGE núm. 4376/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
138
FD) RGE núm. 4377/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
138
FE) RGE núm. 4378/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
138
FF) RGE núm. 4379/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
138
FG) RGE núm. 4380/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
139
FH) RGE núm. 4381/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
139
FI) RGE núm. 4382/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
139
FJ) RGE núm. 4383/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
139
FK) RGE núm. 4384/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
139
FL) RGE núm. 4385/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
139
FM) RGE núm. 4386/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
140
FN) RGE núm. 4387/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
140
FO) RGE núm. 4388/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
140
FP) RGE núm. 4389/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
140
FQ) RGE núm. 4390/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
140
FR) RGE núm. 4391/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
140
FS) RGE núm. 4392/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
141

92

BOPIB núm. 9 - 6 de setembre de 2019

FT) RGE núm. 4393/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
141
FU) RGE núm. 4394/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
141
FV) RGE núm. 4395/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
141
FW) RGE núm. 4396/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
141
FX) RGE núm. 4397/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
141
FY) RGE núm. 4398/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
142
FZ) RGE núm. 4399/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
142
GA) RGE núm. 4400/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
142
GB) RGE núm. 4401/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
142
GC) RGE núm. 4402/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
142
GD) RGE núm. 4403/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
142
GE) RGE núm. 4404/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
143
GF) RGE núm. 4405/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
143
GG) RGE núm. 4406/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
143
GH) RGE núm. 4407/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
143
GI) RGE núm. 4408/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
143
GJ) RGE núm. 4409/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
144
GK) RGE núm. 4410/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
144
GL) RGE núm. 4411/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
144
GM) RGE núm. 4412/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
144
GN) RGE núm. 4413/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
144
GO) RGE núm. 4414/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
144
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GP) RGE núm. 4415/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
145
GQ) RGE núm. 4416/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
145
GR) RGE núm. 4417/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
145
GS) RGE núm. 4418/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
145
GT) RGE núm. 4419/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
145
GU) RGE núm. 4420/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
145
GV) RGE núm. 4421/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
146
GW) RGE núm. 4422/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
146
GX) RGE núm. 4423/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
146
GY) RGE núm. 4424/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
146
GZ) RGE núm. 4425/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
146
HA) RGE núm. 4426/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
146
HB) RGE núm. 4427/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
147
HC) RGE núm. 4428/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
147
HD) RGE núm. 4429/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
147
HE) RGE núm. 4430/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
147
HF) RGE núm. 4431/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
147
HG) RGE núm. 4432/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
147
HH) RGE núm. 4433/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
148
HI) RGE núm. 4434/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
148
HJ) RGE núm. 4435/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
148
HK) RGE núm. 4436/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
148
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HL) RGE núm. 4437/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
148
HM) RGE núm. 4438/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
148
HN) RGE núm. 4439/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
149
HO) RGE núm. 4440/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
149
HP) RGE núm. 4441/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
149
HQ) RGE núm. 4442/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
149
HR) RGE núm. 4443/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
149
HS) RGE núm. 4444/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
149
HT) RGE núm. 4445/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
150
HU) RGE núm. 4446/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
150
HV) RGE núm. 4447/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
150
HW) RGE núm. 4448/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
150
HX) RGE núm. 4449/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
150
HY) RGE núm. 4450/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
150
HZ) RGE núm. 4451/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
151
IA) RGE núm. 4452/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
151
IB) RGE núm. 4453/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
151
IC) RGE núm. 4454/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
151
ID) RGE núm. 4455/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
151
IE) RGE núm. 4456/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
151
IF) RGE núm. 4457/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
152
IG) RGE núm. 4458/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
152
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IH) RGE núm. 4459/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
152
II) RGE núm. 4460/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
152
IJ) RGE núm. 4461/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
152
IK) RGE núm. 4462/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
152
IL) RGE núm. 4463/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
153
IM) RGE núm. 4464/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
153
IN) RGE núm. 4465/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
153
IO) RGE núm. 4466/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
153
IP) RGE núm. 4467/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
153
IQ) RGE núm. 4468/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
153
IR) RGE núm. 4469/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
154
IS) RGE núm. 4470/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
154
IT) RGE núm. 4471/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
154
IU) RGE núm. 4472/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
154
IV) RGE núm. 4473/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
154
IW) RGE núm. 4474/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
154
IX) RGE núm. 4475/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
155
IY) RGE núm. 4476/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
155
IZ) RGE núm. 4477/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
155
JA) RGE núm. 4478/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
155
JB) RGE núm. 4479/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
155
JC) RGE núm. 4480/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
155
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JD) RGE núm. 4481/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
156
JE) RGE núm. 4482/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
156
JF) RGE núm. 4483/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
156
JG) RGE núm. 4484/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
156
JH) RGE núm. 4485/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
156
JI) RGE núm. 4486/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
156
JJ) RGE núm. 4487/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
157
JK) RGE núm. 4488/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
157
JL) RGE núm. 4489/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
157
JM) RGE núm. 4490/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
157
JN) RGE núm. 4491/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
157
JO) RGE núm. 4492/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
157
JP) RGE núm. 4493/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
158
JQ) RGE núm. 4494/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
158
JR) RGE núm. 4495/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
158
JS) RGE núm. 4496/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
158
JT) RGE núm. 4497/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
158
JU) RGE núm. 4498/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
158
JV) RGE núm. 4499/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
159
JW) RGE núm. 4500/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
159
JX) RGE núm. 4501/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
159
JY) RGE núm. 4502/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
159
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JZ) RGE núm. 4503/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
159
KA) RGE núm. 4504/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
159
KB) RGE núm. 4505/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
160
KC) RGE núm. 4506/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
160
KD) RGE núm. 4507/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
160
KE) RGE núm. 4508/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
160
KF) RGE núm. 4509/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
160
KG) RGE núm. 4510/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
160
KH) RGE núm. 4511/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
161
KI) RGE núm. 4512/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
161
KJ) RGE núm. 4513/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
161
KK) RGE núm. 4514/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
161
KL) RGE núm. 4515/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
161
KM) RGE núm. 4516/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
162
KN) RGE núm. 4517/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
162
KO) RGE núm. 4518/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
162
KP) RGE núm. 4519/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
162
KQ) RGE núm. 4520/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
162
KR) RGE núm. 4521/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
162
KS) RGE núm. 4522/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament
dels Acords de Bellver.
163
KT) RGE núm. 4523/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
163
KU) RGE núm. 4524/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
163

98

BOPIB núm. 9 - 6 de setembre de 2019

KV) RGE núm. 4525/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
163
KW) RGE núm. 4526/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
163
KX) RGE núm. 4527/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
163
KY) RGE núm. 4529/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos i serveis
públics per a l'acollida de persones refugiades/asil a les Illes Balears.
164
KZ) RGE núm. 4530/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projecte
d'investigació "Cambreres de pis i salut".
164
LA) RGE núm. 4531/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
164
LB) RGE núm. 4532/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
164
LC) RGE núm. 4533/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
165
LD) RGE núm. 4535/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajuda a les
famílies de Balears pel retorn a l'escola.
165
LE) RGE núm. 4538/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya
extraordinària de subministrament d'alfals sec deshidratat.
165
LF) RGE núm. 4540/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació
tetravalent per a la meningitis.
166
LG) RGE núm. 4541/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cànon de sanejament.
166
LH) RGE núm. 4542/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inversió del Govern
en el manteniment de depuradores.
166
LI) RGE núm. 4543/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inversions
relacionades amb infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua.
166
LJ) RGE núm. 4544/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inversions realitzades
pel Govern des 2015 en relació amb el cicle de l'aigua.
166
LK) RGE núm. 4545/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inversions realitzades
pel Govern en relació amb el cicle de l'aigua.
167
LL) RGE núm. 4546/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a obres i noves
infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua.
167
LM) RGE núm. 4547/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vessaments fecals
i d'aigües residuals.
167
LN) RGE núm. 4548/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat de les
depuradores a les Illes Balears.
167
LO) RGE núm. 4549/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a infraestructures
relacionades amb el cicle de l'aigua a Palma.
167
LP) RGE núm. 4550/19, del diputat Maxo Benanal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a expedients en recursos
hídrics.
168
LQ) RGE núm. 4551/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de neteja de
torrents.
168
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LR) RGE núm. 4553/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dèficit
comercial a les Illes Balears.
168
LS) RGE núm. 4555/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja i manteniment dels
torrents de les Illes Balears.
168
LT) RGE núm. 4556/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció i manteniment dels
torrents de Menorca.
168
LU) RGE núm. 4557/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció i manteniment
dels torrents de Mallorca.
168
LV) RGE núm. 4558/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció i manteniment
dels torrents d'Eivissa.
169
LW) RGE núm. 4571/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tècnic de l'àrea d'energia
per tramitar els projectes de gas canalitzat.
169
LX) RGE núm. 4572/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions amb els caps de
les agrupacions de Protecció Civil a Menorca.
169
LY) RGE núm. 4573/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de sensibilització
i inscripció de nous voluntaris de Protecció Civil.
169
LZ) RGE núm. 4575/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies de feina del Govern
en relació amb la formació dels professionals d'emergència (bombers) de les Illes Balears.
169
MA) RGE núm. 4576/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació prestada per
l'EBAP als bombers de Menorca i Eivissa la passada legislatura.
169
MB) RGE núm. 4577/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a disminució
de la previsió dels ingressos pels imposts.
170
MC) RGE núm. 4578/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a prevenció
del consum de drogues en adolescents.
170
MD) RGE núm. 4585/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interconnexió del Tanc
de tempestes d'Eivissa.
170
ME) RGE núm. 4588/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades de l'Agència
Estratègica Turística de les Illes Balears (AETIB) en relació amb l'augment en un 53% del nombre de places en les comunicacions aèries
de Menorca amb el Regne Unit.
170
MF) RGE núm. 4593/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a intoxicació
alimentària en un restaurant de menjar oriental a Palma.
170
MG) RGE núm. 4594/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a intoxicacions
alimentàries en restaurants i bars de les Illes Balears.
171
MH) RGE núm. 4595/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inspeccions
realitzades per la Conselleria de Sanitat a les Illes Balears en bars i restaurants.
171
MI) RGE núm. 4596/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a intoxicació
alimentària en un restaurant de menjar oriental a Palma, anisakis.
171
MJ) RGE núm. 4603/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sistema
integrat de vigilància exterior.
172

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4079/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades i
ajustaments pressupostaris del GOIB per a l'exercici 2019.
172
B) RGE núm. 4581/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pressupost que
dedica el Govern de les Illes Balears a cultura.
172
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C) RGE núm. 4582/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
d'immigració.
172
D) RGE núm. 4622/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes davant
l'incompliment de la instal·lació de generadors elèctrics a Menorca.
173
E) RGE núm. 4623/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a explicar al senyor Pedro Sánchez
com fer un govern de coalició.
173
F) RGE núm. 4630/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoracions de
discapacitat a Menorca.
173
G) RGE núm. 4631/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació
amb els descarts de tonyina vermella.
173
H) RGE núm. 4632/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte pilot de
recàrrega de l'aqüífer d'Es Migjorn.
173
I) RGE núm. 4633/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relacions mantingudes
amb els Ministeris de Forment i de Defensa en relació amb els terrenys de Son Busquets.
173
J) RGE núm. 4634/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en matèria
d'educació.
174
K) RGE núm. 4635/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en matèria
de salut.
174
L) RGE núm. 4636/19, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades en matèria
de serveis socials.
174
M) RGE núm. 4637/19, del diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a herència rebuda en matèria
econòmica.
174
N) RGE núm. 4638/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les Illes Balears
en el context actual.
174
O) RGE núm. 4639/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a auditoria de les
entitats subvencionades.
174
P) RGE núm. 4721/19, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deficient servei
hospitalari d'urgències disponible a l'Hospital Can Misses.
175
Q) RGE núm. 4722/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aposta
pels centres comercials a cel obert per dinamitzar el petit i mitjà comerç.
175
R) RGE núm. 4723/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
mesures d'eficiència per fer front al forat de més de 500 milions d'euros als pressuposts.
175

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4287/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a demora en el
pagament a proveïdors, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
175
B) RGE núm. 4288/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció de
l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans.
175
C) RGE núm. 4537/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prevenció del risc
de ludopaties, davant la Comissió de Salut.
176
D) RGE núm. 4552/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
de les Illes Balears per fomentar la formació professional i ampliar programes formatius, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
176
E) RGE núm. 4589/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cartografia de la
posidònia, davant la Comissió d'Economia.
176
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a elaboració de l'informe d'impacte familiar en els
projectes de llei.
176
B) RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al turisme de creuers.

177

C) RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a detecció precoç del càncer de mama.

178

D) RGE núm. 3981/19 (complementat amb l'escrit RGE núm. 4078/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a enunciats
bilingües, harmonització de continguts, criteris d'avaluació i taxes en les proves d'accés a la universitat (EBAU).
178
E) RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a per la república.

180

F) RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa del sector de turístic i contra els actes de turismofòbia a
les Illes Balears.
181
G) RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les subvencions a entitats polititzades d'imposició lingüística
i suport al separatisme i de propaganda partidista en contra del nostre sistema democràtic.
181
H) RGE núm. 4155/19 (complementat amb l'escrit RGE núm. 4235/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a auditoria
integral (financera i operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental.
182
I) RGE núm. 4253/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 4275/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impulsar una oficina
local situada a Eivissa de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a les illes d'Eivissa i Formentera.
183
J) RGE núm. 4278/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accés a l'aparcament de l'Hospital de Can Misses.
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K) RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures
de conciliació de la vida laboral, familiar i personal i de la corresponsabilitat.
184
L) RGE núm. 4591/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència dels 177 milions d'euros addicionals de bestretes a
compte del sistema de finançament (procediment d'urgència).
185
M) RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de l'Estat deu al
Govern de les Illes Balears.
186
N) RGE núm. 4599/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a solució al desfasament de recursos prevists
per a 2019 (procediment d'urgència).
187

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a accés assequible a l'habitatge públic, davant la Comissió
d'Economia.
188
B) RGE núm. 3991/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia dels drets bàsics dels aspirants a obtenir els títols de
coneixement de llengua catalana, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
189
C) RGE núm. 4065/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del fet que els pares siguin antic alumnes del centre en
el Decret d'escolarització, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
189
D) RGE núm. 4281/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a modificació de la Llei de l'atenció i els drets de la
infància i l'adolescència de les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans.
190
E) RGE núm. 4282/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a modificació de la Llei de suport a les famílies, davant
la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans.
191
F) RGE núm. 4332/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació del Decret llei 1/2018 a l'àmbit
de la mobilitat sostenible, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
193
G) RGE núm. 4539/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a suport als funcionaris de la presó d'Eivissa, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
194
H) RGE núm. 4586/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei públic de la ruta Menorca-Madrid, davant la Comissió de
Turisme.
194
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I) RGE núm. 4587/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació mensual i per illes de les estadístiques relativa a
sol·licituds de dependència, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans.
195
J) RGE núm. 4597/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de l'Estat deu al
Govern de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
195
K) RGE núm. 4602/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de les manifestacions
feixistes, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
196

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4021/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors, sobre explicació de l'augment del dèficit a l'1,2%, ja que és la comunitat autònoma amb major percentatge.
197
B) RGE núm. 4236/19, de 3 diputats membres de la Comissió d'Economia adscrits al Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud
de compareixença del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, sobre la situació energètica a l'illa de Menorca.
197
C) RGE núm. 4584/19, de 3 diputats membres de la Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud
de compareixença urgent de la consellera de Salut, sobre la intoxicació alimentària de 51 persones a un establiment de menjar oriental
a Palma.
197
D) RGE núm. 4590/19, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern
de les Illes Balears davant el Ple de la cambra, sobre les actuacions que pensa dur a terme per reclamar els 177 milions d'euros de
bestretes a compte del sistema de finançament.
197
E) RGE núm. 4626/19, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern
davant el Ple, sobre la necessitat de finançament de la comunitat autònoma.
198

3.17. INFORMACIÓ
A) Adscricpió del diputat Joan Mas i Tugores al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
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B) Nomenament de portaveu i de persona que eventualment el pot substituir del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
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4. INFORMACIONS
A) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Raúl Bar i Acedo com a personal eventual amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Ciudadanos del Parlament de les Illes Balears.
198
B) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Francisca Gamundí i Penwill com a personal eventual amb
adscripció funcional al servei del Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears.
199
C) Resolució de Presidència en relació amb e nomenament del Sr. Manuel Villoslada i Pérez com a personal eventual amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos del Parlament de les Illes Balears.
199
D) Resolució de Presidència en relació al nomenament del Sr. Miguel Ángel López i Huerta com a personal eventual amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos del Parlament de les Illes Balears.
200
E) Resolució de Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Alberto Serrano i Zarraute com a personal eventual amb
adscripció funcional al servei de la vicepresidenta primera Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho del Parlament de les Illes Balears.
201
F) Resolució de Presidència en relació amb el canvi de modalitat de retributiva de la Sra. Marta Díaz i Pascual com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears, amb el cessament en la percepció
retributiva de la modalitat B, i amb el nomenament corresponent en la modalitat retributiva de la modalitat D.
201
G) Resolució de la Presidència en relació amb el nomenament de la Sra. Caterina Contreras i Cabot com a personal eventual adscrita
funcionalment al servei del Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears.
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H) Resolució de la Presidència en relació amb el cessament del Sr. Rafael Porcel i López com a personal eventual adscrit al servei
del grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
203
I) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades.
203
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, d'acord amb els articles 138 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 4574/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a suport a la conciliació de la vida familiar,
laboral i personal de les Illes Balears.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
LLEI DE SUPORT A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA
FAMILIAR, LABORAL I PERSONAL DELS ILLES
BALEARS
Exposició de motius
Els drets reconeguts en els articles 23 i 33 de la Carta dels
Drets Fonamentals de la Unió Europea, constitueixen un deure
per a les administracions públiques de la comunitat de les Illes
Balears. Els preceptes citats es refereixen, de forma específica,
a la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits inclòs el
laboral i a la conciliació de la vida familiar i a la professional.
Això requereix l'acció de la societat en el seu conjunt per
aconseguir una corresponsabilitat social que permeti que dones
i homes puguin dedicar de forma equitativa el seu temps tant al
treball remunerat com al personal i familiar. La necessitat de
conciliació del treball amb la vida familiar i personal ha estat
ja plantejada a nivell internacional i comunitari com una
condició vinculada de forma inequívoca a la nova realitat
social. Això planteja una complexa i difícil problemàtica que
ha d'abordar-se, no només amb importants reformes
legislatives, com la present, sinó amb la necessitat de promoure
addicionalment serveis d'atenció a les persones, en un marc
més ampli de política de família.
Per part seva, en l'àmbit comunitari, la maternitat i la
paternitat, en el seu més ampli sentit, s'han recollit en les
directives del Consell 92/85/CEE, de 19 d'octubre, i 96/34/CE,
del Consell, de 3 de juny. La primera contempla la maternitat
des del punt de vista de la salut i seguretat en el treball de la
treballadora embarassada, que hagi donat a llum o es trobi en
període de lactància. La segona, relativa a l'Acord marc sobre
el permís parental, celebrat per la UNICEF, el CEEP i la CES,
preveu el permís parental i l'absència del treball per motius de
força major com a mitjà important per conciliar la vida
professional i familiar i promoure la igualtat d'oportunitats i de
tracte entre homes i dones.
La corresponsabilitat, els drets d'adaptació del treball a la
persona i els permisos intransferibles, entre altres temes, és
objecte de debat actualment a la Unió Europea, en virtut de la
proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell
relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional
dels progenitors i els cuidadors. Així mateix, l'Institut Nacional
d'Estadística, en matèria d'igualtat, corresponsabilitat i

conciliació, posa de relleu com les dones dediquen a la cura de
la llar i dels seus familiars pràcticament el doble de temps que
els homes, i per a elles la conciliació de la vida familiar i
laboral es resol amb l'assumpció d'un doble rol, el que
exerceixen en el lloc del treball i el de cura de la família, no
només respecte dels fills i les filles, assumint gairebé en
exclusiva l'exercici dels drets de conciliació, sinó també sobre
les persones dependents, on són les dones de 45 i 65 anys les
que ho realitzen gairebé en exclusivitat, sent en aquesta franja
d'edat on aquestes dones acusen en major mesura la
desocupació.
És necessari reconèixer que la falta de sintonia entre
aquestes dues facetes, això és, la vida privada i la vida laboral,
té un impacte desigual per a homes i per a dones.
En l'espai de la vida privada es troben les funcions de cura
i atenció en l'àmbit familiar, històricament cobertes per les
dones, fins al punt de suposar un seriós inconvenient per a la
seva incorporació al món del treball i, també, per a la seva
participació i promoció en aquest àmbit, la qual cosa pot afectar
la seva decisió de tenir fills.
En l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
l'Administració autonòmica, sobre la base de l'article 16 del seu
Estatut d'Autonomia, ha fomentat polítiques de suport a la
família i a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Si bé s'han produït avanços en la igualtat d'oportunitats
entre dones i homes i en la protecció social de les persones i
famílies més desfavorides, encara persisteix un repartiment
desequilibrat de les tasques de cura, domèstiques i de les
responsabilitats familiars, assumides majoritàriament per les
dones. Igualment, s'adverteix que no és suficient el
reconeixement de permisos que facilitin la conciliació de la
vida familiar i laboral, atès que a vegades aquests permisos són
sol·licitats gairebé en exclusivitat per les dones, assumint en
major mesura el rol de la criança dels fills i filles i les cures
familiars. La corresponsabilitat ha de desenvolupar-se a través
de mesures dirigides a afavorir l'assumpció d'obligacions
familiars, com poden ser la cura i l'atenció de les persones amb
discapacitat o en situació de dependència, i al mateix temps
impulsar mesures dirigides a fomentar la natalitat.
Des dels poders públics han d'impulsar-se mesures que
garanteixin el dret a conciliar vida personal, familiar i laboral,
amb l'objectiu de desenvolupar una societat més justa.
L'aplicació de mesures de conciliació garanteix un entorn
favorable per a la creació i el lliure desenvolupament de les
persones i de les famílies millorant la seva qualitat de vida,
afavorint un millor clima laboral, constatant-se una reducció de
les taxes d'absentisme i estrès laboral. La implantació de
polítiques de conciliació en les empreses millora la seva
organització i gestió, augmenta la seva productivitat i
competitivitat i crea organitzacions empresarials més flexibles,
amb major capacitat de resposta i adaptació a les situacions de
crisis.
La present llei, de conformitat amb l'exposat, vol reforçar
i posar un especial èmfasi en el reconeixement del dret a
conciliar de les persones i les famílies, en la corresponsabilitat
entre dones i homes , impulsant un conjunt integrat de mesures
adaptades a les necessitats reals que demanen la societat i les
persones treballadores per fer efectius aquests objectius, tenint
en compte especialment l'àmbit rural.
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Aquesta llei es guiarà pels principis de llibertat, igualtat de
tracte, corresponsabilitat, cooperació, transversalitat,
conscienciació, sensibilització social i d'igualtat en les relacions
laborals, recollits en el seu títol preliminar, per afavorir la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones a través de la
conciliació corresponsable.
La llei contempla mesures relacionades amb la
racionalització d'espais i temps de treball i la implantació de
programes i serveis en el títol I. Així mateix, dedica diferents
articles a la conciliació en l'àmbit públic impulsant mesures
sobre la situació i les necessitats de conciliació. També
s'inclouen, en matèria de contractació pública i de subvencions,
clàusules socials o criteris de valoració que tinguin en compte
mesures de conciliació. Es dóna rellevància al foment de
l'ocupació pública que garanteixi l'exercici del dret a
compatibilitzar el treball amb la vida personal i familiar. En
aquest capítol dedicat a l'àmbit públic s'inclouen actuacions en
l'àmbit educatiu i de la infància, així com en els serveis socials.
Un altre capítol de la llei es destina a les mesures per a la
conciliació de la vida personal familiar i laboral en el sector
privat. De la mateixa manera, es preveu en el capítol III una
planificació de mesures i seguiment d'actuacions impulsant la
col·laboració i coordinació entre les administracions públiques
i els agents econòmics i socials. Per això es crea, com a òrgan
assessor i de participació en aquest àmbit, dins del Consell
d'infància i família de les Illes Balears, la Secció de Conciliació
de la vida personal, familiar i laboral, on existirà una
representació de les administracions de la comunitat autònoma
i dels agents econòmics i socials més representatius.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i finalitat
La present llei té per objecte regular mesures de suport que
permetin, fonamentalment, compatibilitzar els temps de treball
remunerat i els de la vida privada de les persones treballadores,
facilitant el desenvolupament del seu projecte vital, amb la
finalitat de procurar la conciliació de la seva vida personal,
familiar i laboral, tant en l'àmbit públic com en el privat,
garantint les mateixes oportunitats per a les dones i els homes
en l'atenció de les seves responsabilitats personals i familiars,
així com en la seva vida laboral.
Article 2
Àmbit d'aplicació
Les mesures previstes en la present llei seran aplicables tant
a l'àmbit públic com al privat, tenint per destinatàries últimes
les persones i famílies residents a la comunitat les Illes Balears.
Article 3
Definicions
A efectes d'aquesta llei, s'entén per:
1.a) Conciliació de la vida familiar, personal i laboral: es
defineix com el dret a compatibilitzar el treball remunerat amb
el treball domèstic, les responsabilitats familiars i el temps
lliure de cada persona, i fa referència al conjunt de mesures
tendents a pal·liar les dificultats que la dicotomia entre la vida
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laboral, personal i familiar planteja a la ciutadania en funció
dels usos del temps i la seva distribució.
1.b) Corresponsabilitat: consisteix en el necessari repartiment
equilibrat de les tasques domèstiques i cures entre dones i
homes, de manera que permeti a les persones que integren la
llar familiar disposar per igual de temps i oportunitats per al
treball, la formació i la promoció personal.
1.c) Responsabilitat social: es defineix com el compromís
d'agents socials i entitats públiques i privades de fer efectiu el
dret a la conciliació de la vida familiar, personal i laboral i la
corresponsabilitat en el repartiment de tasques, que
constitueixen un valor afegit al compliment de les seves
obligacions legals.
1.d) Perspectiva de família: es defineix com aquella que
promou les condicions necessàries per garantir el ple
desenvolupament de les funcions de la família i, entre altres
extrems, el desenvolupament d'una vida laboral igualitària entre
homes i dones tant en l'àmbit de les condicions laborals
bàsiques com per a la promoció professional, la formació per
a la promoció en l'ocupació, la corresponsabilitat en l'ús dels
permisos laborals per a la conciliació i l'estabilitat en
l'ocupació.
Article 4
Principis rectors
Totes les mesures que s'adoptin a les Illes Balears de suport
a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, tant en
l'àmbit públic com en el privat, hauran de regir-se pels següents
principis rectors:
1.a) Principi de llibertat. Es reconeixerà sempre la llibertat de
decisió i d'organització de la vida personal i familiar.
1.b) Principi d'igualtat de tracte entre dones i homes. Suposa
l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de
sexe, especialment en l'accés, el manteniment i la promoció en
el treball.
1.c) Principi de corresponsabilitat. Es promourà la implicació,
en termes d'igualtat, dels homes i les dones en la cura, l'atenció
i l'educació dels fills i les filles, en la cura de familiars
dependents i en la realització de les tasques de la llar i el
compliment d'obligacions familiars.
1.d) Principi de transversalitat. Les mesures de suport a la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral hauran
d'integrar-se en el conjunt de les polítiques dutes a terme per
les administracions públiques de la comunitat, abastant tots els
àmbits en els quals es desenvolupa la vida i l'activitat de les
persones i famílies de les Illes Balears.
1.e) Principi de cooperació. Es procurarà la integració
d'esforços i recursos en el disseny i desenvolupament de les
mesures de suport a la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral i d'eliminació de la bretxa salarial, fomentant la
col·laboració pública i privada.
1.f) Principi de conscienciació i sensibilització social. Es
fomentarà la sensibilització social sobre la necessitat de
compatibilitzar les obligacions personals, familiars i laborals.
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1.g) Principi de protecció i cures a les persones vulnerables. Es
promourà l'atenció de les persones en situació de major
vulnerabilitat, especialment de menors i persones majors, en
atenció al seu dret fonamental a ser protegits i cuidats.
Article 5
Objectius
Les mesures de suport a la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral tenen com a objectiu:
1.a) Crear les condicions necessàries per garantir el lliure
desenvolupament de la vida personal i familiar, així com
l'accés, permanència i promoció laboral de les persones,
especialment d'aquelles que hagin assumit responsabilitats
familiars.
1.b) Atendre les característiques extraordinàries que es donen
en les famílies, amb especial atenció a les nombroses,
monoparentals i en risc d'exclusió social o en situació de
vulnerabilitat.
1.c) Fomentar la natalitat, a fi de revertir la taxa d'envelliment
de la població, facilitar el relleu generacional i evitar la
despoblació territorial.
1.d) Promoure la igualtat d'homes i dones, en l'accés,
permanència i promoció laboral.
1.e) Mantenir una xarxa pública de places per a l'atenció dels
menors, dirigida a afavorir la conciliació de la vida familiar,
personal i laboral, impulsant, així mateix, una oferta flexible i
variada de serveis i centres d'atenció a menors, persones
majors, persones dependents, i/o amb discapacitat.
1.f) Fomentar la corresponsabilitat en l'àmbit familiar per a la
cura i atenció de menors i de persones dependents i/o amb
discapacitat, així com el repartiment equilibrat de les
obligacions familiars.
1.g) Crear les condicions necessàries per a l'exercici de la
parentalitat positiva, promovent el desenvolupament i cura dels
seus fills i filles, amb igual participació per part de tots dos
progenitors.
1.h) Incentivar, en les empreses públiques i privades, l'adopció
de mesures que impulsin la igualtat d'oportunitats, especialment
aquelles relacionades amb l'espai i el temps de treball, la
racionalització d'horaris i torns i la flexibilització horària que
permetin compatibilitzar la vida personal, familiar i laboral.
1.i) Sensibilitzar, amb la col·laboració dels agents econòmics
i socials, sobre la importància del suport a les persones i
famílies en l'exercici del dret a la conciliació i la
corresponsabilitat en les obligacions familiars.

Article 6
Planificació regional
1. El Consell de Govern de les Illes Balears aprovarà plans
periòdics, en col·laboració amb els ajuntaments de municipis
de més de 20.000 habitants, amb els consells insulars i amb els
agents econòmics i socials. El pla regional contindrà els
objectius, actuacions i mesures de suport a la conciliació de la

vida personal, familiar i laboral. L'elaboració del Pla regional
contindrà un estudi diagnòstic en matèria de conciliació i
corresponsabilitat a les Illes Balears, a fi de conèixer la situació
de partida i les necessitats existents en aquest àmbit, tant en el
medi rural com en l'urbà.
2. Els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells
insulars, en el marc de la planificació regional, hauran
d'aprovar, periòdicament, plans per al foment de la conciliació
i corresponsabilitat en l'àmbit de les seves competències.
Article 7
Estadístiques, estudis i projectes
1. Les administracions públiques de les Illes Balears, dins el
seu àmbit competencial, realitzaran anàlisis estadístiques, que
inclouran indicadors, desagregats per sexes, que possibilitin un
millor coneixement de les diferències en les situacions,
condicions i necessitats de les famílies relatives a la
conciliació.
2. Igualment es promouran projectes i estudis destinats a
aplicar noves modalitats de gestió eficient dels usos del temps
per part de la ciutadania, de les administracions, empreses,
entitats, institucions, universitats.
3. Així mateix, s'impulsaran estudis de l'impacte del teletreball
en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com
en la projecció i promoció professional de les persones
treballadores.
Article 8
Contractació pública
En el marc de la normativa sobre contractes del sector
públic i per a la igualtat efectiva entre dones i homes, les
entitats del sector públic de les Illes Balears inclouran clàusules
socials en la contractació pública en matèria de conciliació de
la vida personal familiar.
Article 9
Col·laboració i coordinació
L'Administració de la comunitat de les Illes Balears
fomentarà la col·laboració, cooperació i coordinació amb les
entitats que integren l'Administració local i el sector públic
institucional de la comunitat de les Illes Balears, a fi de
promoure l'adopció de mesures destinades a donar suport a la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Article 10
Sensibilització
1. Les administracions públiques de la comunitat de les Illes
Balears realitzaran campanyes d'informació i sensibilització
destinades a conscienciar la societat, homes i dones, sobre els
beneficis de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral
i la corresponsabilitat.
2. Per això es promourà el canvi educacional en els rols
vinculats al repartiment de tasques domèstiques, a la cura de
menors i familiars dependents i a l'exercici de professions
exercides principalment o tradicionalment per les dones.
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3. Així mateix, es conscienciarà la societat de les noves
possibilitats de conciliació familiar i laboral que ofereix la
transformació digital de l'economia.
4. D'igual manera es fomentarà que el conjunt de mitjans de
comunicació desenvolupin un paper actiu en la difusió de la
conciliació i la corresponsabilitat com a instruments que
promouen la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
5. En el mateix sentit es donarà suport a la difusió pública de
bones pràctiques d'administracions, empreses i organitzacions,
relatives a l'ús racional del temps.
TÍTOL I
MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL
Capítol I
Mesures per a la conciliació en l'àmbit públic
Article 11
Accions de foment de la conciliació personal familiar i
laboral
1. L'Administració de la comunitat de les Illes Balears
promourà la concessió de subvencions per al desenvolupament
d'actuacions i programes que facilitin la conciliació personal,
familiar i laboral i la igualtat d'oportunitats, entre altres:
1.a) Subvencions destinades a compensar la disminució
d'ingressos a les persones treballadores de les Illes Balears que
exercitin els drets de reducció de la jornada laboral i
d'excedència per a la cura de menors al seu càrrec i/o persones
dependents.
1.b) Subvencions a les empreses que introdueixin dins del seu
conveni col·lectiu o pacte d'empresa alguna o algunes mesures
que estableixin mecanismes referits a la racionalització dels
horaris, reordenació o flexibilització dels temps de treball i
jornades, en vistes a la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral de les persones treballadores que en depenen.
1.c) Subvencions per al foment de la contractació de persones
desocupades per substituir persones treballadores que es trobin
o bé en situació de reducció de jornada o excedència per cura
de fill o filla o familiar fins a 2n grau, o bé en suspensió de
contracte per risc durant l'embaràs i la lactància, o altres
situacions relacionades amb la lactància, maternitat, paternitat,
adopció o acolliment, així com aquells altres supòsits
contemplats per la legislació vigent.
2. A les bases reguladores de subvencions de l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears s'incorporaran
clàusules socials vinculades a l'adopció de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral per part de les
empreses i entitats sol·licitants, com a criteri de valoració en la
concessió d'aquestes.
3. A les convocatòries de subvencions relacionades amb la
conciliació de la vida personal, familiar o laboral, i als efectes
d'aconseguir una conciliació corresponsable entre homes i
dones, es prioritzaran les sol·licituds que facilitin una major
igualtat en el seu exercici.
Article 12
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Deduccions fiscals
La comunitat autònoma de les Illes Balears mantindrà un
règim de deduccions fiscals del tram autonòmic de l'impost de
la renda per a les persones físiques (IRPF) vinculades a la
conciliació personal, familiar i laboral i, en concret, almenys,
aquelles destinades a:
1.a) Fomentar l'ús del permís de maternitat cedit per la mare a
l'altre progenitor després del naixement, adopció o acolliment
tant preadoptiu com permanent.
1.b) Donar suport a la cura de menors, fins als quatre anys
d'edat, per despeses derivades de la seva atenció en escoles,
centres infantils o en el domicili familiar.
Article 13
Ocupació pública
1. El Consell de Govern de les Illes Balears garantirà
l'efectivitat dels principis d'igualtat i conciliació entre el
personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma.
Per això:
1.a) Promourà l'adaptació de la normativa autonòmica
reguladora de permisos i llicències, relacionades amb la
conciliació de la vida laboral, personal i familiar per incentivarne l'ús equilibrat per homes i dones, reduint la diferència
existent en el gaudi d'aquesta modalitat d'excedència, de forma
majoritària per part de les dones.
1.b) Impulsarà l'aplicació d'horaris racionals al seu personal,
així com l'adopció de mesures de flexibilització horària per
facilitar la seva conciliació amb responsabilitats familiars,
compatibles amb el correcte desenvolupament del servei.
1.c) Fomentarà l'establiment de sistemes de còmput de temps
efectius de treball més amplis i flexibles, de manera que es
permeti adaptar els horaris, dins dels marges permesos per la
normativa vigent, tant al volum de treball existent en la unitat
com a les necessitats de conciliació personals i familiars.
1.d) Promourà l'accés al teletreball i altres fórmules de treball
no presencial recolzat en les noves tecnologies, per als supòsits
en els quals les característiques i funcions del lloc de treball ho
permetin i sempre que sigui compatible amb la consecució dels
objectius laborals prevists, sense que això suposi una
sobreextensió de la jornada laboral a través de mitjans
tecnològics.
1.e) Desenvoluparà programes experimentals per millorar
l'organització i racionalització del temps de treball amb la
finalitat d'afavorir la conciliació.
1.f) Fomentarà el desenvolupament de cursos en el mateix
centre de treball, així com a través de formació a distància amb
les noves tecnologies per al personal empleat públic.
1.g) Programarà activitats de formació en matèria d'igualtat
d'oportunitats i polítiques de gènere, conciliació i
corresponsabilitat destinades al personal empleat públic.
1.h) Es durà a terme l'equiparació progressiva dels permisos
paternals del personal empleat públic, en funció de les
disponibilitats pressupostàries.
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2. L'Administració de la comunitat de les Illes Balears
promourà el desenvolupament de les mesures previstes en
l'apartat anterior per la resta d'administracions públiques de la
comunitat.
Article 14
Actuacions en l'àmbit educatiu
L'Administració de la comunitat de les Illes Balears
promourà en l'àmbit educatiu actuacions conduents a facilitar
la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de persones
i famílies de les Illes Balears, mitjançant les següents mesures:
1.a) Es desenvoluparan programes que afavoreixin la
conciliació de la vida familiar i laboral consistents en
l'ampliació dels horaris d'obertura i des de la finalització de les
activitats docents durant tots els dies lectius en els centres
educatius públics.
1.b) Es realitzaran programes dirigits a l'atenció lúdica de nenes
i nens durant els períodes de vacances en col·laboració amb les
entitats locals.
1.c) Es promourà la creació de centres infantils de 0-3 anys i es
mantindrà una xarxa pública que presti serveis d'atenció a
menors de tres anys, especialment en l'àmbit rural, havent-se de
tenir present criteris socials en la fixació de la contraprestació
econòmica per aquests serveis.

teleassistència avançada i servei d'ajuda a domicili, entre altres,
dins de la xarxa de responsabilitat pública, adequats i flexibles
a les necessitats de conciliació personal, familiar i laboral
1.b) Implantació de programes dirigits a la formació i al
descans de la persona cuidadora de persones dependents.
1.c) El desenvolupament d'activitats d'oci i convivència
intergeneracional.
1.d) En el marc de la legislació en matèria de voluntariat, el
foment de la realització d'activitats de voluntariat que
afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral
de les famílies de les Illes Balears.
1.e) La implementació d'actuacions de sensibilització en
matèria d'igualtat d'oportunitats, corresponsabilitat i conciliació
de la vida familiar i laboral.
1.f) Foment de la resolució de conflictes familiars per motius
de conciliació a través de la mediació.
1.g) Suport de programes del Tercer Sector, relacionats amb la
conciliació i la cura de menors, persones majors i persones amb
discapacitat.
1.h) Impulsar dins de les funcions de la prestació d'assistència
personal, les de suport en la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral per a situacions concretes.

1.d) Es promouran noves fórmules de cura i atenció a menors.
1.e) Es desenvoluparan accions per fomentar un repartiment
més equilibrat dels usos del temps i la corresponsabilitat, en el
marc dels programes d'educació per a la igualtat d'oportunitats.
1.f) Es promourà l'obertura de centres d'educació especial els
dies laborables no lectius i les vacances d'estiu, per afavorir el
respir i la conciliació de les famílies amb fills o filles amb
necessitats especials.
1.g) Es desenvoluparan actuacions de formació del professorat
en igualtat i corresponsabilitat, amb l'objectiu que existeixi una
transmissió de valors en igualtat, del repartiment equilibrat de
tasques i responsabilitats familiars.
1.h) En l'àmbit del sistema educatiu, s'impulsarà la incorporació
i millora de la igualtat entre homes i dones, especialment
referida a la conciliació corresponsable, a través dels materials
curriculars elaborats sobre aquest tema.

1.i) El desenvolupament de programes d'atenció a menors,
persones dependents i persones amb discapacitat, que cobreixin
la necessitat d'atenció en situacions puntuals.
Article 16
Innovació
L'Administració de la comunitat de les Illes Balears, amb la
finalitat de millorar la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral:
1.a) Promourà la realització de programes o actuacions
innovadores destinades a avaluar noves fórmules de cura a
menors, persones amb discapacitat i persones dependents,
especialment en l'àmbit rural.
1.b) Impulsarà i donarà suport a noves metodologies, eines i
experiències innovadores en relació amb les formes de treball,
la racionalització dels horaris.
1.c) Donarà suport a accions dirigides a la innovació
tecnològica que repercuteixin en una millor i major conciliació.

Article 15
Serveis socials
L'Administració pública de les Illes Balears crearà i/o
estendrà determinats serveis que tenen un especial impacte a
l'hora de facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral, especialment els destinats a menors, persones majors,
persones amb discapacitat i/o dependència, mitjançant les
següents actuacions:
1.a) El desenvolupament d'una xarxa de centres de dia i
residencials, programes d'estada diürna, unitats de
convalescència sociosanitària, programes de respir familiar,

Article 17
Accés prioritari i corresponsabilitat
1. Les administracions públiques de la comunitat de les Illes
Balears, en l'àmbit de les seves respectives competències,
atendran les particularitats de la diversitat de modalitats de
família, i promouran l'accés prioritari de les famílies nombroses
i monoparentals, especialment d'aquelles amb menys recursos,
víctimes de violència intrafamiliar i de les persones i famílies
que resideixen en el medi rural de la comunitat, a les mesures
de suport a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral
que adoptin.
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2. En les mesures de suport a la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral que es desenvolupin per part de les
administracions públiques de la comunitat de les Illes Balears
es promourà i incentivarà la implicació, en termes d'igualtat i
corresponsabilitat, dels homes i les dones en les seves
responsabilitats progenitores i/o de cura de familiars
dependents o amb discapacitat, i la compatibilitat dels diferents
usos del temps per al desenvolupament dels seus projectes de
vida.

1.h) Es fomentarà, en les subvencions o incentius a empreses,
com a criteri de baremació, l'adopció de mesures que
promoguin la igualtat d'oportunitats i que facilitin la conciliació
del seu personal, dins del marc per a la igualtat efectiva entre
dones i homes

Article 18
Impuls de l'administració electrònica

1.j) S'impulsaran fórmules de resolució extrajudicial de
conflictes laborals en matèria de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.

S'impulsarà dins de l'Administració de la comunitat
autònoma la implantació de les tecnologies de la informació i
la comunicació en els procediments administratius, a fi de
simplificar i facilitar als interessats la seva relació amb les
administracions públiques.
Capítol II
Mesures per a la conciliació en el sector privat
Article 19
Foment de la conciliació en les empreses
1. El Consell de Govern de les Illes Balears promourà, en
col·laboració amb els agents socials i econòmics més
representatius, que les empreses que realitzin activitats en
l'àmbit de la comunitat autònoma adoptin mesures dirigides a
impulsar la corresponsabilitat i facilitar la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral entre el seu personal. Per això:

1.i) Es potenciarà el desenvolupament de bancs de bones
pràctiques que orientin les empreses i el seu personal en la
implantació de mesures innovadores de conciliació.

2. L'Administració de la comunitat de les Illes Balears, en
col·laboració amb els agents econòmics i socials en el marc del
Diàleg Social, realitzarà campanyes específiques d'informació
i sensibilització a les empreses destinades a promoure l'adopció
en el seu si de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
3. L'administració impulsarà, en coordinació amb els òrgans
competents de l'Administració General de l'Estat, el
compliment efectiu de la normativa de la legislació laboral
relativa als drets de conciliació de la vida familiar, personal i
laboral, promovent si escau noves actuacions dins les seves
campanyes de comprovació del reconeixement d'aquests drets.
Capítol III
Mesures per al seguiment i l'impuls de les mesures de
conciliació

1.a) Es fomentarà l'adopció de mesures de conciliació i
corresponsabilitat en la negociació col·lectiva.

Article 20
Reconeixements

1.b) S'impulsaran en les empreses pràctiques de gestió de
recursos humans que tinguin en compte la vida personal i
familiar de les persones treballadores.

El Consell de Govern de les Illes Balears promourà el
reconeixement públic de les empreses i entitats públiques i
privades que presentin una actitud proactiva cap a la promoció
de la igualtat efectiva entre dones i homes i a la conciliació de
la vida familiar i laboral. A tals efectes, es distingiran
públicament per l'Administració de la comunitat, d'una banda,
les millors pràctiques innovadores i, per una altra, les millors
polítiques empresarials en matèria de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.

1.c) Es fomentarà el desenvolupament d'accions d'informació
i formació que promoguin valors en la gestió empresarial basats
en la igualtat i la corresponsabilitat.
1.d) S'impulsarà l'elaboració i aplicació de plans d'igualtat en
les empreses, que contemplin objectius, mesures per afavorir la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
1.e) S'adoptaran les mesures oportunes per fomentar l'aplicació
d'horaris racionals i flexibles en les empreses de les Illes
Balears, i així millorar tant la seva productivitat com la
satisfacció i optimització del clima laboral.
1.f) S'impulsaran actuacions adequades per a la promoció del
teletreball i altres fórmules de treball no presencial recolzat en
les noves tecnologies, sense que això suposi una sobreextensió
de la jornada laboral a través de mitjans tecnològics, en
aquelles empreses i entitats que pel seu sistema de producció o
organització permetin la realització de tota o part de la jornada
fora de l'entorn laboral.
1.g) Es promourà que les empreses proporcionin a les persones
treballadores serveis i instal·lacions destinats a facilitar la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal, en diferents
modalitats.

Article 21
Seguiment de les mesures
La conselleria amb competències en matèria de família serà
la responsable del seguiment i impuls de les mesures de suport
que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral en l'àmbit de l'Administració de la comunitat de les Illes
Balears.
Article 22
Òrgan de participació i assessorament
1. Es crea la Secció de Conciliació de la vida personal, familiar
i laboral com a òrgan de participació i assessorament en matèria
de conciliació de la vida familiar i professional, dins del
Consell d'infància i família de les Illes Balears.
2. La Secció té com a funcions el seguiment de les mesures en
matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i
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l'avaluació dels seus resultats, així com la proposta d'actuacions
de millora en aquesta matèria.

La present llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. La Secció estarà composta per representació de les
administracions públiques amb competències en l'àmbit
d'aquesta llei i de les entitats més representatives. La regulació
de l'organització, funcionament i nomenament de membres de
la Secció vindrà determinada pel que es disposa en la
normativa reguladora.

Palma, 26 d'agost de 2019
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

Disposició derogatòria
Derogació normativa

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang
en el que s'oposin al que es preveu en aquesta llei.
Disposició addicional
Adaptació d'òrgans de participació institucional
Els òrgans de participació institucional de l'Administració
de la comunitat de les Illes Balears, especialment els referits a
ocupació, formació i relacions laborals, les funcions dels quals
es vegin afectades pel que disposa la present llei, adaptaran la
seva normativa reguladora a fi d'incorporar entre les seves
funcions les d'impuls de la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 3381/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política educativa del Govern de les
Illes Balears per tal de donar compliment als drets
reconeguts a l'article 27 de la CE.

Disposicions finals
Primera
Pla regional de conciliació
En el termini màxim de divuit mesos des de l'entrada en
vigor de la present llei s'aprovarà per la Consell de Govern de
les Illes Balears el pla regional de conciliació i
corresponsabilitat previst a l'article 6 d'aquesta llei.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre política educativa del Govern de les Illes
Balears per tal de donar compliment als drets reconeguts a
l'article 27 de la CE.
Palma, a 23 de juliol de 2019
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

Segona
Plans de conciliació d'àmbit local
En el termini màxim de dotze mesos des de l'aprovació del
pla regional de conciliació els ajuntaments de més de 20.000
habitants i els consells insulars aprovaran els seus respectius
plans locals de conciliació, essent la seva periodicitat
quadriennal.
Tercera
Secció de conciliació de la vida personal, familiar i laboral
i de bretxa salarial de gènere
En el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor
de la present llei s'aprovarà l'oportuna modificació de la
normativa reguladora del Consell d'infància i família, a fi
d'incorporar la Secció de Conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Quarta
Habilitació normativa
Es faculta el Consell de Govern de les Illes Balears perquè
dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament i
execució d'aquesta llei.
Sisena
Entrada en vigor

B)
RGE núm. 4025/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en matèria d'hisenda
(procediment d'urgència).
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla, pel procediment d'urgència,
la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les
Illes Balears sobre política general del Govern en matèria
d'hisenda.
Motivació del procediment d'urgència: Les darreres notícies
aparegudes en relació amb la situació econòmica i financera de
les Illes Balears fan necessari i urgent que la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors en doni complida informació
a la cambra.
Atesa la difícil situació econòmica de les comunitat
autònoma de les Illes Balears que hem conegut durant les
darreres setmanes, es fa necessari conèixer quines mesures té
previst aplicar la consellera per tal de corregir aquesta difícil
situació. Per tal motiu el Grup Parlamentari Popular interpel·la
la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en relació amb la
seva política general en matèria d'Hisenda.
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Palma, a 31 de juliol de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 4066/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb l'inici
del curs escolar.

F)
RGE núm. 4069/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb les
infraestructures educatives i l'eliminació de barracons.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears en relació
amb la política general del Govern quant a les infraestructures
educatives i l'eliminació de barracons.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears en relació
amb la política general del Govern quant a l'inici del present
curs escolar.
Palma, a 31 de juliol de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 4067/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la
futura llei educativa.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller d'Educació,
Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears en relació
amb la política general del Govern pel que fa a la futura llei
educativa.
Palma, a 31 de juliol de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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Palma, a 31 de juliol de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 4210/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política general del Govern de les Illes
Balears sobre la defensa del règim constitucional.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares interpelAla el Govern de les
Illes Balears en relació amb la política general del Govern de
les Illes Balears sobre la defensa del règim constitucional.
Palma, a 6 d'agost de 2019
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

H)
RGE núm. 4536/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a política en matèria d'immigració del
Govern de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares interpelAla el Govern de les
Illes Balears en relació amb la política en matèria d'immigració
del Govern de les Illes Balears.

E)
RGE núm. 4068/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la
cultura.
D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears en relació amb
la política general del Govern en matèria de cultura, i
concretament sobre les línies estratègiques de la seva
delegació.

Palma, a 22 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Palma, a 31 de juliol de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
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Vicenç Thomas i Mulet

Quants llits ha tancat o té previst tancar el Govern els mesos
de juliol i agost a l'Hospital de Manacor?

A)
Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 3363/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a tancament de llits hospitalaris.
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 llits ha tancat o té previst tancar el Govern els mesos
de juliol i agost a l'Hospital d'Eivissa?
Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 3367/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a tancament de llits hospitalaris.
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 llits ha tancat o té previst tancar el Govern els mesos
de juliol i agost a l'Hospital de Menorca?

B)
Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 3364/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a tancament de llits hospitalaris.
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.

F)

Quants llits ha tancat o té previst tancar el Govern els mesos
de juliol i agost 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.

Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 3368/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a tancament de llits hospitalaris.

Quants llits ha tancat o té previst tancar el Govern els mesos
de juliol i agost a l'Hospital Son Llàtzer?

C)

Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 3365/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a tancament de llits hospitalaris.
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.

G)

Quants llits ha tancat o té previst tancar el Govern els mesos
de juliol i agost 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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 3369/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a tancament de llits hospitalaris.

Quants llits ha tancat o té previst tancar el Govern els mesos
de juliol i agost a l'Hospital Universitari de Son Espases?

D)

Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 3366/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a tancament de llits hospitalaris.
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.

H)
RGE núm. 3370/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a saturació del servei d'urgències.

BOPIB núm. 9 - 6 de setembre de 2019
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.
Té el Govern un pla d'actuació per evitar a l'estiu la
saturació del servei d'urgències de l'Hospital d'Eivissa?
Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

113

L)
RGE núm. 3374/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a saturació del servei d'urgències.
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.
Té el Govern un pla d'actuació per evitar a l'estiu la
saturació del servei d'urgències de l'Hospital de Menorca?

I)
Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 3371/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a saturació del servei d'urgències.
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.
Té el Govern un pla d'actuació per evitar a l'estiu la
saturació del servei d'urgències de l'Hospital d'Inca?
Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

M)
RGE núm. 3375/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a saturació del servei d'urgències.
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.
Té el Govern un pla d'actuació per evitar a l'estiu la
saturació del servei d'urgències de l'Hospital Son Llàtzer?

J)
Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 3372/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a saturació del servei d'urgències.
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.

N)

Té el Govern un pla d'actuació per evitar a l'estiu la
saturació del servei d'urgències de l'Hospital de Formentera?

RGE núm. 3376/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a saturació del servei d'urgències.

Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

K)
RGE núm. 3373/19, de la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a saturació del servei d'urgències.

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.
Té el Govern un pla d'actuació per evitar a l'estiu la
saturació del servei d'urgències de l'Hospital Universitari de
Son Espases?
Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

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.
O)
Té el Govern un pla d'actuació per evitar a l'estiu la
saturació del servei d'urgències de l'Hospital de Manacor?
Palma, a 22 de juliol de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

RGE núm. 3500/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dèficit de
radiòlegs a Eivissa, Menorca i Mallorca.
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.

Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Quines mesures tenen previst prendre per tal de reduir el
dèficit de radiòlegs a Eivissa, Menorca i Mallorca?
S)
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 3501/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
radiografies fetes als hospitals Mateu Orfila, Can Misses i
Son Espases.

RGE núm. 3504/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
de neteja del litoral d'Eivissa i 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.
Per quin motiu es troben fora de servei les barques de neteja
del litoral d'Eivissa i 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.
Quin és el nombre de radiografies fetes durant els anys
2016, 2017, 2018 i 2019 als hospitals Mateu Orfila, Can Misses
i Son Espases?, indicant nombre per mesos i hospital.
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

T)
RGE núm. 3505/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
d'urgències a Can Misses.

Q)

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. 3502/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera per especialitats a l'Hospital de Formentera.

Quines mesures s'han pres per tal d'evitar la saturació
d'urgències a Can Misses durant l'estiu?

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.
Per quin motiu s'ha disparat un 57% la llista d'espera per a
especialistes a l'Hospital de Formentera durant els darrers
mesos?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

R)
RGE núm. 3503/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per reduir la llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Can
Misses.

Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

U)
RGE núm. 3506/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
d'urgències a l'Hospital Mateu Orfila.
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 s'han pres per tal d'evitar la saturació
d'urgències a l'Hospital Mateu Orfila durant l'estiu?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i 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.
V)
Quines mesures pensa prendre el Govern per tal que Can
Misses deixi de ser l'hospital amb llista d'espera quirúrgica més
elevada de Balears?

RGE núm. 3507/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
d'urgències a l'Hospital Son Espases.
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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 s'han pres per tal d'evitar la saturació
d'urgències a l'Hospital Son Espases durant l'estiu?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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Z)
RGE núm. 3511/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies
d'ajuda del programa de desenvolupament rural 2019
suspeses.
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.
Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura ha suspès quatre
línies d'ajuda del programa de desenvolupament rural 2019?

W)
RGE núm. 3508/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
d'urgències 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.
Quines mesures s'han pres per tal d'evitar la saturació
d'urgències a l'Hospital Son Llàtzer durant l'estiu?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

X)
RGE núm. 3509/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
d'urgències 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.
Quines mesures s'han pres per tal d'evitar la saturació
d'urgències a l'Hospital d'Inca durant l'estiu?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

AA)
RGE núm. 3512/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a barques
de neteja del litoral a 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.
Quantes barques de neteja del litoral hi ha a cada illa?
Quantes barques de neteja del litoral d'Eivissa i Formentera
estan operatives? I de Menorca i Mallorca? Durant quins mesos
presten servei?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

AB)
RGE núm. 3513/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'hemodinàmica a l'Hospital de Can Misses.
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.

Y)
RGE núm. 3510/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a saturació
d'urgències 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.
Quines mesures s'han pres per tal d'evitar la saturació
d'urgències a l'Hospital de Manacor durant l'estiu?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

En quin estat es troba el servei d'hemodinàmica a Can
Misses?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

AC)
RGE núm. 3514/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del
centre sociosanitari de Can Misses.
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.
En quin estat es troben les obres per posar en funcionament
el centre sociosanitari de Can Misses? Quina data prevista?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

AD)
RGE núm. 3515/19, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de
salut de Can Misses.
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 i quines dates es preveuen per posar en
funcionament el centre de salut de Can Misses?
Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

AE)
RGE núm. 3517/19, de la diputada Margarita Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris
de l'alberg de la Victòria des del mes d'abril fins al seu
tancament.

AG)
RGE núm. 3520/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de
les restes del cap de fibló d'abril de 2017 a Menorca.
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 dels treballs de neteja dels boscos de
Menorca de les restes del cap de fibló de l'abril de 2017, que
varen afectar la zona de Cala Galdana i Macarella?
Palma, a 23 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AH)
RGE núm. 3521/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de prevenció d'incendis a Menorca.
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 accions concretes s'han portat a terme en matèria de
prevenció d'incendis a Menorca en el darrer any?

Palma, a 23 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

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.

AI)

Quin ha estat el nombre d'usuaris de l'alberg de la Victòria
des del mes d'abril de 2019 fins a la data del seu tancament?

RGE núm. 3522/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'infiltració d'aigua depurada a l'aqüífer d'Es Migjorn.

Palma, a 23 de juliol de 2019
La diputada
Margarita Durán i Cladera

AF)
RGE núm. 3519/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de
les restes del cap de fibló d'octubre de 2018 a Menorca.
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 dels treballs de neteja dels boscos de
Menorca de les restes del cap de fibló de l'octubre de 2018?
Palma, a 23 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

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 concret del projecte d'infiltració d'aigua
depurada de l'aqüífer d'Es Migjorn finançada amb fons de
l'impost de turisme sostenible?
Palma, a 23 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AJ)
RGE núm. 3523/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunitat
de regants presentada per l'Ajuntament de Maó.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba la creació de al comunitat de regants
promoguda i presentada per l'Ajuntament de Maó?
Palma, a 23 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AK)
RGE núm. 3525/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions,
calendari i pressupost d'inversions en la depuradora de
Maó-Es Castell.
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 són les accions, el calendari i el pressupost de les
inversions de millora de la depuradora de Maó-Es Castell?
Palma, a 23 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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La diputada
Beatriu Gamundí i Molina

AN)
RGE núm. 3571/19, de la diputada Beatriu Gamundí i
Molina, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
queixes arrel a l'alberg de la Victòria.
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 queixes efectuades arran del
tancament de l'alberg de la Victòria el 2019? I, si n'és el cas,
còpia del contingut d'aquestes.
Palma, a 25 de juliol de 2019
La diputada
Beatriu Gamundí i Molina

AO)
RGE núm. 3572/19, de la diputada Beatriu Gamundí i
Molina, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions fetes a rel de l'informe d'Arquitectura del passat
mes d'abril de l'alberg de la Victòria el 2019.
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.

AL)
RGE núm. 3526/19, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient
de trasllat dels llots de la depuradora de Ferreries.
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 d'execució de l'expedient de trasllat dels llots
de la depuradora de Ferreries?
Palma, a 23 de juliol de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AM)
RGE núm. 3570/19, de la diputada Beatriu Gamundí i
Molina, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pernoctacions a l'alberg de la Victòria el 2019.
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 actuacions s'han realitzat a l'alberg de la Victòria
des que s'ha rebut l'informe de la Direcció General
d'Arquitectura el passat mes d'abril al respecte?
Palma, a 25 de juliol de 2019
La diputada
Beatriu Gamundí i Molina

AP)
RGE núm. 3956/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
finançament de la dispensació del PrEp.
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.
A les Illes Balears la taxa de nous contagis pel virus de la
sida (14,5) dobla la mitjana nacional. Quin és el pressupost que
es dedicarà al finançament del 100% de la profilaxi
preexposició del virus d'immunodeficiència humana (PrEp)?
Palma, a 29 de juliol de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Quin és el nombre de pernoctacions el 2019 a l'alberg de la
Victòria?
AQ)
Palma, a 25 de juliol de 2019
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RGE núm. 4016/19, del diputat Miquel Ensenyat i
Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa
a oficina de defensa dels drets lingüístics de les Illes
Balears.

RGE núm. 4074/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
actuacions del Govern de les Illes Balears en la prevenció
d'incendis a Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a les conselleries de Presidència, Cultura
i Igualtat i d'Educació, Universitat i Recerca del 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.

En quin estat de tramitació es troba el decret de creació de
l'oficina de defensa dels drets lingüístics de les Illes Balears?
Així mateix, quina serà la dotació de personal per al seu
funcionament?
Palma, a 30 de juliol de 2019
El diputat
Miquel Ensenyat i Riutort

AR)
RGE núm. 4017/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a valor dels usos comercials prevists a la subhasta
dels terrenys de Son Busquets.
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.
Dels 45 milions d'euros calculats per part del Ministeri de
Defensa per subhastar els terrenys de l'antic quarter de Son
Busquets, quina part d'aquesta quantitat correspondria als usos
comercials prevists?
Palma, a 31 de juliol de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

AS)
RGE núm. 4020/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accions
contra la turismofòbia.
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 preg que enumerin i detallin les mesures i accions
concretes amb què el Govern planteja combatre els actes
vandàlics (pintades, escarnis, demostracions, etc.) provocats pel
fenomen conegut com a turismofòbia, donat com són de
denigrants per als milers de professionals del sector.
Palma, a 31 de juliol de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AT)

El cap de fibló que afectà Menorca el passat octubre de
2018 va deixar arbres i branques caiguts que no s'han recollit
i que ara, secs i en ple estiu, suposen un risc molt alt i un perill
en cas d'un possible incendi.
Quan té previst el Govern de les Illes Balears recollir
aquests arbres i les branques que amb les elevades temperatures
actuals incrementen el risc d'incendi?
Quin és el motiu del retard en la recollida d'aquests arbres
i branques?
Quines són les actuacions que té previstes el Govern de les
Illes Balears amb l'objectiu de reduir a la nostra comunitat
autònoma del risc d'incendi?
Palma, a 1 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

AU)
RGE núm. 4135/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa Sol i Dades.
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.
Durant la legislatura passada el Govern va presentar la
marca de Sol i Dades, que pretenia transformar el clixé de sol
i platja.
Sol i Dades era la campanya que el Govern de les Illes
Balears va crear per posar en valor l'economia del coneixement,
segons va anunciar.
L'objectiu principal era que les Illes Balears passessin a ser
en un node que recollís dades de tot el planeta i, alhora, en un
laboratori amb la capacitat d'analitzar aquestes dades i trobar
possibles solucions a les problemàtiques d'aquesta societat.
Segons el gerent de la Fundació Bit, el Sr. Gabriel Frontera,
per poder complir aquest objectiu era necessari despertar
vocacions sobre l'economia del coneixement i digital, i atreure
talent i empreses que es volguessin establir a Balears amb
l'incentiu del paisatge, el clima, la qualitat de vida i les
infraestructures que hi ha a les Illes.
Atesa la importància de la diversificació del model
econòmic per a Balears i de l'esmentat programa, la diputada
sotasignant efectua les següents preguntes amb sol·licitud de
resposta escrita.

BOPIB núm. 9 - 6 de setembre de 2019

119

En quina situació es troba el programa Sol i Dades a
cadascuna de les Illes Balears?

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

Quins objectius dels anunciats s'han assolit a cadascuna de
les Illes Balears?

Quina ha estat la recaptació total de l'impost de turisme
sostenible (ITS) diferenciat per illes, municipis, tipologia
d'establiment turístic i creuers, corresponent als anys 2016,
2017 i 2018? Incloeu la informació de què es disposi de 2019.

Quantes empreses s'han instal·lat a cadascuna de les Illes
Balears?
Quin cost ha tingut el programa fins a dia d'avui?
Palma, a 5 d'agost de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AV)
RGE núm. 4136/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pensió completa integral.
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 d'establiments té registrats la Conselleria de
Turisme del Govern balear que han declarat oferir el règim de
pensió completa integral a Balears? Quantes places implica?
Palma, a 5 d'agost de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AW)
RGE núm. 4137/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plans de qualitat específics d'establiments turístics que
ofereixen el tot inclòs comprovats per la conselleria des de
febrer de 2017.
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 plans de qualitat específics d'establiments que
ofereixen el tot inclòs ha comprovat la conselleria de febrer des
de 2017 fins a dia d'avui?
Palma, a 5 d'agost de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Palma, a 5 d'agost de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AY)
RGE núm. 4139/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a execució en relació amb la recaptació de l'impost de
turisme sostenible els anys 2016, 2017 i 2018.
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 relació amb la recaptació de l'impost de turisme
sostenible, quin percentatge del total de cada any (2016, 2017
i 2018) està ja executat? Quin percentatge del total de cada any
(2016, 2017 i 2018) no ha estat aplicat a cap projecte objecte de
la Llei 2/2016, de 30 de març, i a què s'ha destinat?
Palma, a 5 d'agost de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AZ)
RGE núm. 4140/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractació, execució i seguiment dels projectes aprovats
per executar amb els fons provinents de l'ITS.
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.
De cada projecte aprovat a executar amb la recaptació de
l'impost de turisme sostenible dels anys 2016, 2017 i 2018,
quina administració o organisme ha gestionat o gestionarà la
contractació i l'execució/compra del projecte? Qui en fa el
seguiment?
Palma, a 5 d'agost de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

AX)
RGE núm. 4138/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recaptació total de l'impost de turisme sostenible els anys
2016, 2017 i 2018.

BA)
RGE núm. 4141/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recaptació de l'ITS per illes.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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 l'import total que ha rebut cada illa de la recaptació
de l'ITS de 2016? I de la recaptació de l'ITS de 2017, 2018 i
2019?
Palma, a 5 d'agost de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BB)
RGE núm. 4142/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes proposats a la Comissió de l'impuls de turisme
sostenible per ser aprovats i finançats per l'ITS.
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 són els projectes proposats a la Comissió de l'impuls
de turisme sostenible per ser aprovats i finançats per l'ITS dels
anys 2017, 2018 i 2019, diferenciats per illes? Especificau amb
quins dels objectius de la llei està relacionat.
Palma, a 5 d'agost de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

BC)
RGE núm. 4158/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BD)
RGE núm. 4159/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.

Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BE)
RGE núm. 4160/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Agència Tributària de
les Illes Balears (ATIB).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
BF)
RGE núm. 4161/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Servei de Salut de les
Illes Balears (Ibsalut).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BG)
RGE núm. 4162/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament
expressat en milers d'euros a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
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disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Universitat de les Illes
Balears (UIB).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BH)
RGE núm. 4163/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos,
etc., pendent de pagament.
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.
Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i de tot el
seu sector públic instrumental al Consell Insular de Mallorca a
dia 30 de juny de 2019.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BI)
RGE núm. 4164/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos,
etc., pendent de pagament.
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.
Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i de tot el
seu sector públic instrumental al Consell Insular de Menorca a
dia 30 de juny de 2019.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BJ)
RGE núm. 4165/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos,
etc., pendent de pagament.
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.
Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i de tot el
seu sector públic instrumental al Consell Insular d'Eivissa a dia
30 de juny de 2019.
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Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BK)
RGE núm. 4166/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos,
etc., pendent de pagament.
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.
Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i de tot el
seu sector públic instrumental al Consell Insular de Formentera
a dia 30 de juny de 2019.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BL)
RGE núm. 4167/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a import total de factures, convenis, traspassos,
etc., pendent de pagament.
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.
Import total de factures, convenis, traspassos, etc., pendent
de pagament per part del Govern de les Illes Balears i de tot el
seu sector públic instrumental als diferents ajuntaments de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, especificat ajuntament
per ajuntament, a dia 30 de juny de 2019.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BM)
RGE núm. 4168/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears.
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Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BN)
RGE núm. 4169/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Consorci Foment
d'Infraestructures Universitàries (COFIU).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Sergio Rodríguez i Farré

BQ)
RGE núm. 4172/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Consorci per al
desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures en el territori de l'entitat local menor de
Palmanyola.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BO)
RGE núm. 4170/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

BR)
RGE núm. 4173/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Consorci per a la
recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB).

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BP)
RGE núm. 4171/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

BS)
RGE núm. 4174/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Consorci de Transports
de Mallorca (CTM).

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Gestió d'Emergències
de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU).

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
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Sergio Rodríguez i Farré

BT)
RGE núm. 4175/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Institut Balear de la
Dona (IBDONA).

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BU)
RGE núm. 4176/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Servei d'Ocupació de
les Illes Balears (SOIB).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BV)
RGE núm. 4177/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Institut d'Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BW)
RGE núm. 4178/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fundació Robert
Graves.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BX)
RGE núm. 4179/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fundació Banc de Sang
i Teixits de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

BY)
RGE núm. 4180/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fundació Institut
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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BZ)
RGE núm. 4181/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fundació d'Atenció i
Suport a la Dependència de les Illes Balears.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CA)
RGE núm. 4182/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CB)
RGE núm. 4183/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fundació Orquestra
Simfònica de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

RGE núm. 4184/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Centre Balears Europa
(CBE).

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CD)
RGE núm. 4185/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Consorci Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CE)
RGE núm. 4186/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CF)
CC)
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RGE núm. 4187/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

RGE núm. 4190/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Consorci Velòdrom
Palma Arena.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Servei d'Informació
Territorial de les Illes Balears.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CG)
RGE núm. 4188/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

CJ)

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Institut Balear de la
Joventut (IBJOVE).

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat EPE de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

RGE núm. 4191/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CH)
RGE núm. 4189/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

CK)
RGE núm. 4192/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Serveis de Millora
Agrària i Pesquera (SEMILLA).

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Institut d'Estudis
Baleàrics (IEB).

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CI)

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CL)
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RGE núm. 4193/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

RGE núm. 4196/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fundació Estudis
Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CM)
RGE núm. 4194/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

CP)
RGE núm. 4197/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Institut d'Indústries
Culturals de les Illes Balears.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CN)
RGE núm. 4195/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

CQ)
RGE núm. 4198/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fundació per a l'Esport
Balear.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'Administració General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CO)

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CR)
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RGE núm. 4199/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

RGE núm. 4202/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'Ens Públic Radiotelevisió de
les Illes Balears (IB3).

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Institut Balear de la
Natura (IBANAT).

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CS)
RGE núm. 4200/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

CV)
RGE núm. 4203/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'Agència d'Estratègia Turística
de les Illes Balears (AETIB).

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CT)
RGE núm. 4201/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

CW)
RGE núm. 4204/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.

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.

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Agència Balear de
l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears (IDI).

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CU)

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CX)
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RGE núm. 4205/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC).

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CY)
RGE núm. 4206/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

CZ)
RGE núm. 4207/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a operacions pendents de pagament.
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.
Import total de les operacions del pendent de pagament,
expressat en milers d'euros, a 30 de juny de 2019, computat a
efectes del càlcul del període mitjà de pagament segons el
disposat en el RD 635/2014, de l'entitat Ports de les Illes
Balears (Ports IB).
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

DA)

RGE núm. 4208/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a informació remesa per la Intervenció General de
la comunitat autònoma a l'Administració General de
l'Estat.
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.
Conformement al que disposa el RD 635/2014 sobre
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament, se
sol·licita còpia del quatre Excel "Comparativa A71" remès per
la Intervenció General de la comunitat autònoma a
l'Administració General de l'Estat corresponent al mes de juny
de 2019.
Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

DB)
RGE núm. 4209/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a informació remesa per la Intervenció General de
la comunitat autònoma a l'Administració General de
l'Estat.
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.
Import total de les operacions (milers d'euros) (deute
comercial) comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat
corresponent al mes de juny de 2019, amb el desglossament
corresponent a "Sanitat", "Educació", "Serveis Socials" i
"Resta".

Palma, a 5 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

DC)
RGE núm. 4234/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
integració i acollida dels nouvinguts i interculturalitat.
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 té previst dur a terme durant aquesta
legislatura el GOIB des de la Conselleria d'Afers Socials i
Esports per fomentar la integració dels nouvinguts, la
convivència cultural i la gestió de la diversitat?
Palma, a 6 d'agost de 2019
El diputat
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DD)
RGE núm. 4238/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
neteja i restauració de la murada antiga del port de
Ciutadella.
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 finals del mes de maig de 2019 Ports IB realitzà la neteja
i la restauració de la murada antiga del port de Ciutadella, amb
l'eliminació de les tapereres tan característiques de l'edifici.
Quan s'eliminarà tot el cablatge que encara penja de la
murada del port de Ciutadella?
Palma, a 8 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DE)
RGE núm. 4239/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
situació dels menors estrangers no acompanyats a la
comunitat autònoma 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.
La situació dels menors no acompanyats a la comunitat
autònoma de les Illes Balears és preocupant, amb l'agreujant
que alguns d'ells no són immigrants disposats a integrar-se en
la societat sinó joves conflictius.
Quin és el criteri que s'ha seguit per a la distribució dels
menors no acompanyats en aquesta comunitat autònoma?
Quins són en l'actualitat els centres d'acollida i quina
capacitat tenen?
A data d'aquesta pregunta, quin és el nombre total de
menors no acompanyats registrats a la comunitat autònoma de
les Illes Balears?
En quina mesura el Govern de les Illes Balears està
complint el Protocol marc sobre determinades actuacions en
relació amb els menors estrangers no acompanyats?
Quines solucions adoptarà el Govern de les Illes Balears
respecte dels menors al carrer, sense vincles familiars, i del
perill en què es troben a mercè de les màfies dedicades al
narcotràfic, prostitució?
Palma, a 8 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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DF)
RGE núm. 4250/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
auxiliars d'infermeria de 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.
Quins són els horaris laborals de les auxiliars d'infermeria
a l'Hospital Son Llàtzer?
Hi ha jornades obligades de més d'11 hores al dia a les
consultes externes de l'Hospital Son Llàtzer?
Palma, a 9 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

DG)
RGE núm. 4252/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
abandonament escolar primerenc 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 percentatge d'abandonament escolar primerenc a les Illes
Balears es troba entre els més elevats d'Espanya.
S'han analitzat i determinat els motius pels quals en aquesta
comunitat autònoma hi ha aquest alt grau d'abandonament
escolar?
Es contempla per part del Govern de les Illes Balears
adoptar alguna mesura per revertir aquesta situació?
Quines actuacions coordinarà el Govern de les Illes Balears
per reduir la seva taxa d'abandonament primerenc educatiu?
Quina és la taxa d'abandonament educatiu primerenc en el
primer trimestre de 2019 a la comunitat autònoma de les Illes
Balears?
Quina ha estat l'evolució en el muntant de les beques i el
percentatge de nombre de beneficiaris de la convocatòria de
beques i ajudes a l'estudi no universitàries a la comunitat
autònoma de les Illes Balears en els darrers cinc cursos?
Com explica el Govern de les Illes Balears que el
percentatge d'alumnat repetidor a la comunitat autònoma de les
Illes Balears se situï entre els més alts d'Espanya?
Palma, a 12 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DH)
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RGE núm. 4276/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
augment dels avortaments el 2018.
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.
Segons l'informe epidemiològic publicat per la Conselleria
de Salut el juny de 2019, quines polítiques de prevenció es
duen a terme per frenar l'augment dels avortaments del 2,8% el
2018 (3.268 avortaments) respecte de 2017 (3.177
avortaments)?
Quines actuacions en salut pública es desenvolupen per
evitar que 271 menors de 19 anys hagin avortat el 2018, un
8,2% del total?
Quin suport es presta a les dones amb fills perquè optin per
no interrompre voluntàriament el seu embaràs, tenint en compte
que 789 amb 1 fill i que 837 amb 2 a 4 fills han avortats, el que
ha augmentat respecte de 2017?
Quines polítiques de salut pública desenvolupen per evitar
que 25 menors de 19 anys ja hagin avortat 2 o més vegades?
Quines polítiques en salut pública es duen a terme per evitar
que 328 dones hagin avortat 2 o més vegades, amb un augment
del 14,2% respecte de 2017?
Quin control hospitalari es du a terme en els avortaments
químics, que el 2018 foren 2.233 amb un augment del 6,4%
respecte de 2017 (2.098)?
Palma, a 13 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons l'Observatori del Suïcidi de les Illes Balears la taxa
de suïcidis a les Illes Balears se situa en el 8,12% per cada
100.000 habitants, una xifra que es troba per sobre de la
mitjana estatal, que és del 7,46%.
Quins recursos materials, econòmics i de personal es
destinaran per part de l'Ibsalut a la seva prevenció?
Palma, a 19 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
DK)
RGE núm. 4327/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a deduccions en l'IRPF.
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.
Quan tenen previst que d'incloguin en els pressuposts de la
comunitat autònoma les deduccions de l'IRPF per a cotxes
elèctrics?
Quan tenen previst que d'inclogui en els pressuposts de la
comunitat autònoma les deduccions de l'IRPF per naixements
com en altres comunitats autònomes?
Quan tenen previst que d'incloguin en els pressuposts de la
comunitat autònoma les deduccions de l'IRPF per a famílies
nombroses com en altres comunitats autònomes?
Quan tenen previst que d'incloguin en els pressuposts de la
comunitat autònoma les deduccions de l'IRPF per a famílies
monoparentals com en altres comunitats autònomes?

DI)
RGE núm. 4305/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
inversions en zones turístiques madures.
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 adoptarà el Govern de les Illes Balears per
incentivar el turisme de qualitat a les zones turístiques
madures?
Palma, a 19 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
DJ)
RGE núm. 4322/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
recursos públics destinats a prevenir suïcidis.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Palma, a 20 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

DL)
RGE núm. 4333/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 1: Estendrem de
forma progressiva la xarxa educativa universal i gratuïta a
l'etapa de 0 a 3 anys, tal com ja hem acordat al Pacte per a la
igualtat a l'educació infantil?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
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DM)
RGE núm. 4334/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 2: Complementarem
el Pla d'infraestructures educatives per garantir la millora i
l'ampliació de l'oferta de places i per continuar rebaixant les
ràtios d'alumnat per aula. També seguirem augmentant els
esforços per anar reduint les aules modulars dels centres
escolars?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DN)
RGE núm. 4335/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 3: Incrementarem
els centres integrats, de manera que s'hi pugui cursar tot
l'ensenyament primari i secundari i impulsarem un pla pilot per
implementar centres educatius de 0 a 6 anys?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DP)
RGE núm. 4337/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 5: Defensarem la
derogació de la LOMCE?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DQ)
RGE núm. 4338/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 6: Proposarem una
llei d'educació específica per a les Illes Balears que inclogui un
finançament adequat del sistema educatiu, amb la finalitat de
dotar-lo amb els recursos necessaris per desenvolupar un model
de qualitat, gratuït i universal, d'acord amb la comunitat
educativa?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DO)
RGE núm. 4336/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

DR)
RGE núm. 4339/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 4: Millorarem i
estabilitzarem la plantilla docent articulant un acord d'estabilitat
que garanteixi suficient oferta pública d'ocupació?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 7: Ampliarem la
política de beques, fent especial èmfasi en l'alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu (NESE), i
articularem més ajuts per a activitats extraescolars?
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Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DS)
RGE núm. 4340/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

i amb una FP dual més àmplia i més vinculada als sectors
productius?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

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.

DV)
RGE núm. 4343/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 8: Rebaixarem la
ràtio d'alumnes per cada orientador fins arribar a la
recomanació que fa la UNESCO?

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, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DT)
RGE núm. 4341/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 10: En col·laboració
amb els ajuntaments, impulsarem l'obertura de centres
educatius els horabaixes per a activitats extraescolars i de
reforç en idiomes i, de forma progressiva, finançarem els costos
que suposen per a les famílies?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DU)
RGE núm. 4342/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 11: S'elaborarà un
pla integral per ampliar l'oferta d'FP en totes les modalitats:
amb més cicles de grau mitjà i superior, més centres integrats

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 12: Enfortirem el
sistema d'ajuts als estudiants universitaris i d'FP i aplicarem,
progressivament i en funció de la renda, la gratuïtat de la
primera matrícula?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DW)
RGE núm. 4344/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 13: Fomentarem la
coeducació i impulsarem una educació respectuosa amb la
diversitat d'orientació sexual i la identitat de gènere?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

DX)
RGE núm. 4345/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
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dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 14: Farem especial
esment perquè tots els professionals de la comunitat educativa
rebin formació en perspectiva de gènere?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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la reducció de les llistes d'espera sanitàries amb més recursos
per a l'atenció hospitalària i amb un major apropament de
serveis especialitzats als pacients de cadascuna de les quatre
illes?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

DY)
RGE núm. 4346/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

EB)
RGE núm. 4349/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 15: Seguirem
fomentat l'alimentació saludable i de Km0 per als centres
escolars?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 18: Avançarem en
l'estabilitat de les plantilles sanitàries amb noves convocatòries
que redueixin la interinitat dels professionals?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

DZ)
RGE núm. 4347/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

EC)
RGE núm. 4350/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 16: Continuarem
amb la política de reforç de la xarxa sanitària pública,
desenvolupant nous centres d'atenció primària, garantint la
contractació de suficient personal sanitari, i ampliant la cartera
de serveis?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 21: Continuarem
incorporant infermeres i infermers a la sanitat pública de forma
progressiva per assolir la mitjana estatal de 8,8 professionals
per cas mil habitants?

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
EA)
RGE núm. 4348/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 17: Seguirem amb

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
ED)
RGE núm. 4351/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 22: Augmentarem
els serveis de salut mental, sobretot l'atenció a infants i joves,
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especialment en la lluita contra la ludopatia i la prevenció dels
suïcidi. Incorporarem psicòlegs clínics i infermeres
especialistes a atenció primària i avançarem en la construcció
d'un centre terapèutic d'infants i joves de salut mental?

llei de prevenció de l'obesitat i el sedentarisme que inclogui
mesures que fomentin l'alimentació saludable?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EE)
RGE núm. 4352/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 23: Augmentarem
l'assistència bucodental de forma progressiva?

EH)
RGE núm. 4355/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 27: Elaborarem una
llei de prevenció de l'obesitat i el sedentarisme que inclogui
mesures que fomentin l'alimentació saludable?

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EF)
RGE núm. 4353/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 25: Assegurarem
que cap persona malalta es queda sense la medicació necessària
per raons econòmiques?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 28: Revisarem els
concerts i contractes amb la sanitat privada per fer els
ajustaments necessaris en sanitat pública amb l'objectiu
d'aconseguir una major autonomia i una menor dependència
externa?

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EG)
RGE núm. 4354/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 26: Elaborarem una

RGE núm. 4356/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
EJ)
RGE núm. 4357/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 29: Reforçarem

BOPIB núm. 9 - 6 de setembre de 2019
l'atenció a la dependència posant en funcionament les
residències de persones majors ja projectades de gestió pública,
continuant la construcció de més places residencials i de
centres de dia, i activant el programa per a familiars cuidadors?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EK)
RGE núm. 4358/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 30: Continuarem
desplegant el sistema de concertació de serveis socials a
col·lectius vulnerables amb la xarxa d'entitats del tercer sector?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EL)
RGE núm. 4359/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 31: Incrementarem
el pressupost dedicat a polítiques de cooperació al
desenvolupament?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EM)
RGE núm. 4360/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
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dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 32: Aprovarem una
llei de protecció dels drets de les persones majors?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EN)
RGE núm. 4361/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 33: Ampliarem i
consolidarem mesures d'ingressos bàsics, ampliant el perfil de
perceptors de renda social?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EO)
RGE núm. 4362/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 34: Seguirem
fomentant l'alimentació saludable i de Km0 a les residències i
als centres de dia?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EP)
RGE núm. 4363/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 35: Articularem la
carpeta social única, que gestioni i informi la ciutadania sobre
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tots els recursos, les prestacions econòmiques i els serveis
públics disponibles per atendre les seves necessitats?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

desplegant la xarxa d'atenció a infants i adolescents en l'àmbit
comunitari?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EQ)
RGE núm. 4364/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

ET)
RGE núm. 4367/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 36: Ampliarem i
garantirem el servei d'ajuda a domicili a nuclis familiars amb
infants en situació de dependència i malalties greus?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 39: Seguirem
treballant per eradicar la pobresa infantil?

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

ER)
RGE núm. 4365/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 37: Impulsarem
mesures per fomentar la convivència intercultural i de gestió de
la diversitat?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

ES)
RGE núm. 4366/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 38:
Desenvoluparem la Llei de la infància i l'adolescència,

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EU)
RGE núm. 4368/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 40: Reclamarem al
Govern de l'Estat recuperar el finançament i els pagaments
acordats en qüestions de dependència d'abans de la crisi?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

EV)
RGE núm. 4369/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 42: Aprovarem una
normativa amb mesures extraordinàries per garantir l'accés a
l'habitatge i desenvoluparem el decret d'emergència en matèria
d'habitatge?
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Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

EW)
RGE núm. 4370/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 43: Desplegarem
reglamentàriament la Llei d'habitatge, fent èmfasi en el dret a
l'habitatge especialment per a col·lectius vulnerables?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

EX)
RGE núm. 4371/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 44: Crearem
l'Observatori de preus de l'habitatge, organismes encarregat
d'analitzar el mercat immobiliari i de proposar mecanismes per
controlar els preus, creant un índex públic de preus de
l'habitatge?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

EY)
RGE núm. 4372/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 45: Incrementarem
el parc d'habitatge social de lloguer de gestió pública?
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Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

EZ)
RGE núm. 4373/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 46: En aquells
territoris on no hi hagi sòl públic urbà o urbanitzable apostarem
per la compra pública?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FA)
RGE núm. 4374/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 47: Fomentarem la
formació de cooperatives en cessió d'ús per una durada
determinada i promourem la cessió de sòl públic?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FB)
RGE núm. 4375/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 48:
Desenvoluparem l'Oficina de l'habitatge buit creada a la Llei
d'habitatge, per detectar i captar habitatges buits i llogar-los?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
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Jorge Campos i Asensi

FC)
RGE núm. 4376/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 49: Establirem una
borsa específica de lloguer social per facilitar l'emancipació
dels joves?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Jorge Campos i Asensi

FF)
RGE núm. 4379/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 52: Impulsarem el
Servei d'acompanyament i assessorament en matèria d'habitatge
a totes les Illes per tal que cap desnonament s'efectuï sense la
preceptiva notificació als Serveis Socials comunitaris?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FD)
RGE núm. 4377/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

FG)
RGE núm. 4380/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 50: Augmentarem
el pressupost dels ajuts per al lloguer de l'habitatge amb una
línia específica per facilitar l'emancipació dels joves?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 53: Demanarem la
derogació de les disposicions de la Llei d'emprenedors estatal,
que obre la porta perquè els estrangers puguin aconseguir visat
i autorització de residència a canvi de l'adquisició d'habitatges
de més de 500.000 euros?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FE)
RGE núm. 4378/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 51: A través del
tram autonòmic de l'IRPF establirem incentius als petits
tenidors arrendadors que fixin preus accessibles i socialment
responsables i als que fomentin lloguers de llarga durada?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FH)
RGE núm. 4381/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 54: Instarem a
revisar la fiscalitat sobre l'habitatge, especialment sobre les
societats patrimonials, incloses les SOCIMI (Societats
cotitzades anònimes d'inversió al mercat immobiliari),
exemptes del pagament de l'impost de societats i amb una
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bonificació del 95% de l'impost de transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats. Ho farem per fomentar l'habitatge
assequible i dotar l'administració de majors recursos per
desenvolupar les polítiques d'habitatge necessàries?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FI)
RGE núm. 4382/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 58: Potenciarem els
cotxes multiusuaris, els cotxes compartits, aparcaments
dissuasius i d'enllaç, amb una funció dissuasiva del transport
privat, ben connectats a la xarxa de transport públic?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

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.

FL)
RGE núm. 4385/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 55:
Desenvoluparem el Pla director sectorial de mobilitat de les
Illes Balears. Entre altres accions, suposarà impulsar amb
recursos propis i de l'Estat la connexió amb metro fins al Parc
Bit i Son Espases i el projectes tramvia o trambús a l'aeroport
i a la badia de Palma, i la connexió Manacor-Artà. També
avançarem en la connexió entre Manacor i Cala Rajada i entre
Sa Pobla i Alcúdia. Així mateix estudiarem l'arribada el tren
fins a Felanitx i altres indrets?

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, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FJ)
RGE núm. 4383/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 56: Aprovarem una
llei de mobilitat sostenible per impulsar xarxes de transport
sostenibles i alimentades amb energies netes?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FK)
RGE núm. 4384/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 59: Impulsarem el
control de vehicles de lloguer i potenciarem que siguin
elèctrics?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FM)
RGE núm. 4386/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 61: Implantarem les
noves rutes i freqüències de transport interurbà per carretera?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FN)
RGE núm. 4387/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
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Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 62: Millorarem
infraestructures, freqüències i capacitat de la xarxa ferroviària?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FO)
RGE núm. 4388/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 63: Millorarem el
finançament del transport públic a Menorca i Eivissa i
continuarem amb el desplegament de la Llei per a la
sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de
Formentera?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FP)
RGE núm. 4389/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 64: Reclamarem
noves rutes directes de les Illes amb la península amb preus
màxims, així com la cogestió de ports i aeroports?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FQ)
RGE núm. 4390/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 65: Reclamarem a
l'Estat que pagui íntegrament la bonificació del 75% del
transport marítim entre illes?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FR)
RGE núm. 4391/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 66: Les Illes Balears
en comprometen amb els objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides per a l'any 2030?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FS)
RGE núm. 4392/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 67: Treballarem per
reduir un 40% les emissions l'any 2030 i assolir una quota de
renovables superior al 35%?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FT)
RGE núm. 4393/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
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dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 68: Reclamarem
finançament al Govern de l'Estat per a la transició energètica de
les Illes Balears?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FU)
RGE núm. 4394/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 69: Impulsarem un
pla d'inversió pública i privada per desenvolupar parcs
fotovoltaics i instal·lacions d'autoconsum, prioritzant la
ubicació en sòls urbans?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FV)
RGE núm. 4395/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 70: Ampliarem la
xarxa de punts de recàrrega elèctrica per disposar-ne de mil
l'any 2025?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FW)
RGE núm. 4396/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 71: Crearem
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l'Institut de l'Energia de les Illes Balears per comercialitzar
energia, fomentar les energies renovables, l'estalvi i
l'autoconsum, i per lluitar contra el canvi climàtic i acabar amb
la pobresa energètica. També seguirem fent feina per garantir
els subministraments bàsics?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FX)
RGE núm. 4397/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 72: Desplegarem
totes les previsions de la Llei de canvi climàtic com a
instrument necessari per transitar cap a unes illes amb
emissions zero i un transport públic sostenible
mediambientalment?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FY)
RGE núm. 4398/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 73: Reforçarem la
protecció del territori amb més parcs naturals, l'ampliació del
Parc de S'Albufera i la continuació de l'ampliació del Parc de
Llevant?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

FZ)
RGE núm. 4399/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 74: Proposarem la
creació de la reserva marina de la Serra de Tramuntana i
defensarem el manteniment de la gestió del Parc Nacional de
Cabrera?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 77: Elaborarem una
nova llei per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO)?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GA)
RGE núm. 4400/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 75: Reclamarem a
l'Estat les competències de gestió del litoral i de costes?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GB)
RGE núm. 4401/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 76: Aprovarem una
llei del paisatge que serveixi per millorar la protecció i la gestió
del territori?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GC)
RGE núm. 4402/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GD)
RGE núm. 4403/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 78: Col·laborarem
amb la resta d'institucions per incentivar els comportaments
responsables en consum d'aigua (per afavorir l'estalvi) i
generació de residus (per afavorir-ne la reducció en
consonància amb la Llei de residus)?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GE)
RGE núm. 4404/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 79: Executarem
totes les mesures previstes a la nova llei de residus i sòls
contaminats per anar cap a unes illes residu zero, especialment
les que fan referència a la creació de l'Ens Públic de residus de
les Illes Balears. També sostenibilitat i transició ecològica
estudiarem, en funció del compliment dels objectius de la llei,
la creació d'un cànon ambiental al tractament finalista dels
residus?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GF)
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Jorge Campos i Asensi

RGE núm. 4405/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
GI)
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 80: Impulsarem les
inversions necessàries per garantir la correcta depuració
d'aigües residuals i posarem les bases per avançar en una major
reutilització de l'aigua (depuració terciària), reclamant a l'Estat
les inversions necessàries?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GG)
RGE núm. 4406/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 81: Afavorirem una
major recuperació dels aqüífers, limitant l'extracció dels més
vulnerables, interconnectant-los entre ells, aprofitant la xarxa
de dessaladores i completant la xarxa de distribució en alta. Tot
això, amb l'objectiu també de garantir el subministrament
d'aigua potable a tots els municipis?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GH)
RGE núm. 4407/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 82: Reclamarem la
protecció de la mar balear, prohibint les prospeccions, creant
una zona de control d'emissions per millorar la qualitat de l'aire
i limitar les emissions dels vaixells?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat

RGE núm. 4408/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 83: Continuarem
amb la protecció de la posidònia oceànica, la seva cartografia
i les campanyes de vigilància de fondeigs?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GJ)
RGE núm. 4409/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 84: Elaborarem una
llei d'agents de medi ambient i reforçarem la disciplina
ambiental?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

GK)
RGE núm. 4410/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 85: Negociarem
amb la resta de comunitats autònomes i l'Estat un nou sistema
de finançament que ha de contribuir a millorar els recursos de
què disposen ara les Illes Balears, defensant el principi
d'ordinalitat i altres mesures com la condonació de part del
deute?
Palma, a 21 d'agost de 2019
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El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

GL)
RGE núm. 4411/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 86: Farem feina per
desenvolupar el règim especial de les Illes Balears, incorporant
un nou eix fiscal i desplegant inversions de l'Estat via convenis
en matèria de mobilitat, infraestructures hidràuliques i
energètiques i altres projectes?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

GM)
RGE núm. 4412/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 87: Reclamarem el
pagament del deute de l'antic conveni de carreteres?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

GN)
RGE núm. 4413/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 88: Crearem una
deducció de l'IRPF per la compra de vehicles elèctrics per part
dels particulars i per la instal·lació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics, tant a l'habitatge particular com a comunitats
de propietaris?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

GO)
RGE núm. 4414/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 89: Bonificarem als
ajuntaments l'impost de matriculació per a vehicles elèctrics i
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que prevegin
la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

GP)
RGE núm. 4415/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 90: Implementarem
progressivament una fiscalitat verda, per tal de potenciar la
lluita contra el canvi climàtic i afavorir la reducció d'emissions
contaminants?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

GQ)
RGE núm. 4416/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 91: Implementarem
progressivament una fiscalitat verda, per tal de potenciar la
lluita contra el canvi climàtic i afavorir la reducció d'emissions
contaminants?
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Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

GR)
RGE núm. 4417/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 91: Estudiarem la
revisió de les finalitats de l'impost de turisme sostenible?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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GU)
RGE núm. 4420/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 93: Renovarem el
Pla de lluita contra el frau fiscal per a la legislatura 2019-2023?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

GV)
RGE núm. 4421/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

GS)
RGE núm. 4418/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 94: Fomentarem el
diàleg social per millorar la qualitat de l'ocupació i la
competitivitat de les empreses i els professionals. Així mateix
fomentarem la negociació col·lectiva com a forma per millorar
la productivitat i la democratització dels guanys de les
empreses?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 92: Reclamarem a
l'Estat la revisió dels aspectes més lesius de la Llei Orgànica
d'estabilitat pressupostària (Llei Orgànica 2/2012)?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

GT)
RGE núm. 4419/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 91: Estudiarem la
revisió de les finalitats de l'impost de turisme sostenible?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

GW)
RGE núm. 4422/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 95: Exigirem a
l'Estat la derogació de la darrera reforma laboral i farem feina
amb l'Estat per aprovar un nou estatut dels treballadors que
inclogui mesures per fomentar la qualitat de l'ocupació?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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GX)
RGE núm. 4423/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 96: Estendrem el
Pla de lluita contra la precarietat al control d'horaris laborals,
seguint reforçant la Inspecció Laboral?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

GY)
RGE núm. 4424/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 97:
Desenvoluparem l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
per implantar mesures de reducció de la sinistralitat,
reconeixement de les malalties professionals i prevenció dels
accidents de treball?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

La diputada
Idoia Ribas i Marino

HA)
RGE núm. 4426/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 99: Afavorirem la
incorporació de les dones en condicions d'igualtat al mercat
laboral?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

HB)
RGE núm. 4427/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 100: Garantirem sis
mesos de feina a l'administració a tots els joves titulats amb un
grau universitari o una FP de grau superior que, un any després
de finalitzar els estudis, no hagin aconseguit una feina
vinculada a la seva titulació?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

GZ)
RGE núm. 4425/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

HC)
RGE núm. 4428/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 98: Enfortirem les
estratègies per fomentar l'ocupació juvenil i combatre l'atur de
llarga durada?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 101: Farem feina
amb les empreses per desenvolupar mesures que facilitin la
conciliació de la vida familiar i laboral i afavorirem la
racionalització horària de la jornada?

Palma, a 21 d'agost de 2019
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Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

projectes industrials estratègics per desenvolupar sectors clau
per a aquesta terra com el de les energies renovables, els
tradicionals o el nàutic i l'aeronàutic?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HD)
RGE núm. 4429/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 103: Executarem un
programa d'atracció d'empreses que aportin valor afegit i siguin
socialment responsables per tal que arrelin a la comunitat.
També reforçarem els programes i els incentius de suport a la
internacionalització i la modernització tecnològica de les
nostres empreses?
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HG)
RGE núm. 4432/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 107: Establirem
línies de suport a la renovació i l'adquisició d'equipaments
industrials en consonància amb les noves tecnologies existents?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HE)
RGE núm. 4430/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

HH)
RGE núm. 4433/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 106: Impulsarem
projectes industrials estratègics per desenvolupar sectors clau
per a aquesta terra com el de les energies renovables, els
tradicionals o el nàutic i l'aeronàutic?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 108: Aplicarem
noves mesures de suport als nostres autònoms reforçant el Pla
d'autoocupació i generant línies de finançament i avals?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
HI)
HF)
RGE núm. 4431/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 106: Impulsarem

RGE núm. 4434/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 109: Fomentarem
el cooperativisme, generant espais de trobada i assessorament
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específic per al sector, fent costat a les microcooperatives i
desenvolupant una cultura de l'economia social perquè arribi al
5% del PIB?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

una llei de ciència que millori les estructures legals per
desenvolupar activitats de recerca i elevar progressivament la
inversió?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HJ)
RGE núm. 4435/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

HM)
RGE núm. 4438/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 110: Impulsarem la
creació d'un centre Bit a Eivissa per comptar amb pols
d'innovació a totes les Illes?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 113: Crearem un
ens de recerca de les Illes Balears per facilitar la feina dels
investigadors, agilitar tràmits i incrementar recursos per captar
i gestionar fons europeus?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HK)
RGE núm. 4436/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 111: Potenciarem
el coneixement com la millor eina per desenvolupar l'economia
de les Illes i garantir més oportunitats als ciutadans i les
ciutadanes?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HN)
RGE núm. 4439/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 114: Fomentarem
polítiques de recerca i innovació i impulsarem la creació del
pol marí?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HL)
RGE núm. 4437/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

HO)
RGE núm. 4440/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 112: Aprovarem

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 115: Potenciarem
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les polítiques de captació i retenció de talent investigador,
desenvolupant el decret de carrera investigadora en l'àmbit
sanitari i ampliant el model de carrera investigadora en altres
sectors?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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a la publicació dels resultats d'investigacions en revistes de
codi obert, mitjançant la subvenció dels costos de la publicació,
per tal de facilitar-ne l'ús i la difusió i fer visible el
coneixement generat per la comunitat científica?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HP)
RGE núm. 4441/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

HS)
RGE núm. 4444/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 116: Impulsarem
amb la Universitat un cos d'investigadors autonòmics lligat a
l'Institut de Recerca de les Illes Balears?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 119: Aprovarem
una llei d'indústries culturals per incentivar la producció dels
creadors de les Illes, atreure inversions internacionals i crear el
marc administratiu que agiliti la producció cultural a Balears?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HQ)
RGE núm. 4442/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 117: Impulsarem un
augment de les ajudes a la recercar per fer de les Illes Balears
un referent al Mediterrani?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HR)
RGE núm. 4443/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 118: Contribuirem

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HT)
RGE núm. 4445/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 120:
Desenvoluparem l'Institut d'Indústries Culturals com a eina de
foment de la producció pròpia de les Illes i d'atracció de
produccions?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HU)
RGE núm. 4446/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
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Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 121:
Desenvoluparem l'Institut d'Indústries Culturals com a eina de
foment de la producció pròpia de les Illes i d'atracció de
produccions?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 123: Executarem
noves infraestructures culturals, com la Caixa de Música a
Palma i la nova seu de l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HV)
RGE núm. 4447/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

HY)
RGE núm. 4450/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 121: Aprovarem
una llei de mecenatge cultural per donar suport als creadors?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 124: Elaborarem un
pla de millores dels equipaments culturals del Govern i
reclamarem inversions estatals en aquest àmbit?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HW)
RGE núm. 4448/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 122: Impulsarem el
Consell de Cultura i un codi de bones pràctiques per combatre
la precarització dels creadors?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HZ)
RGE núm. 4451/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 125: Fomentarem
la creació de cooperatives dins el camp cultural?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

HX)
RGE núm. 4449/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

IA)

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.

RGE núm. 4452/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 126: Reclamarem
a l'Estat la baixada de l'IVA cultural en tots els àmbits?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 129: Destinarem,
amb el suport de l'Estat, inversions públiques per millorar els
espais públics de les zones turístiques madures?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

IB)
RGE núm. 4453/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
IE)
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 127: Revisarem i
actualitzarem les lleis de biblioteques, arxius i museus?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

RGE núm. 4456/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 130: Fomentarem
que tots els sectors turístics abordin les inversions necessàries
per millorar la competitivitat i la qualitat de la seva oferta?

IC)
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

RGE núm. 4454/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 128: Elaborarem
una llei que reguli l'oferta turística lligada als excessos i al
consum d'alcohol, incloent el tot inclòs. La llei afectarà, en les
zones on s'especifiqui, hotels, bars, restaurants, comerços,
locals d'oci nocturn i altres tipus d'establiments turístics. La
nova norma clarificarà i millorarà la normativa del tot inclòs,
entre d'altres, amb la introducció de limitacions basades en
raons d'interès general, com la dels consumidors i usuaris, el
medi ambient, la salut pública i d'altres?

IF)
RGE núm. 4457/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 131: Impulsarem un
pla de desenvolupament tecnològic al sector turístic que
inclogui la creació de plataformes segures de contractació i
sistemes de seguiment i fidelització dels clients?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

ID)
RGE núm. 4455/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

IG)
RGE núm. 4458/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 132: Promourem la
formació, a tots els nivells, de professionals qualificats i
adaptats a les noves exigències del turisme?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 135: Obrirem
negociacions amb l'Estat per establir mecanismes que
afavoreixin major sostenibilitat en l'arribada de creuers?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

IH)
RGE núm. 4459/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 133: Farem feina
perquè els treballadors i les treballadores del sector turístic
millorin les seves condicions laborals i s'incorporin com a
malalties professionals noves patologies que pateixen. També
treballarem en la prevenció de les malalties?

IK)
RGE núm. 4462/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 136: Impulsarem els
Objectius de Desenvolupament Sostenible dins el sector
turístic?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

IL)
II)
RGE núm. 4460/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 134: Impulsarem la
Mesa Sectorial de Turisme de forma permanent per garantir el
diàleg social?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

IJ)
RGE núm. 4461/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

RGE núm. 4463/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 137: Fomentarem
el consum de producte alimentari de Km0 dins el sector
turístic?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

IM)
RGE núm. 4464/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 138: Reforçarem la
inspecció turística, tant a establiments turístics com al lloguer
turístic?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 102: Seguirem
incrementant la inversió pública i privada en I+D. Impulsarem
programes de suport a la innovació i fomentarem la creació de
clústers i l'enfortiment dels actuals. En aquesta tasca
comptarem amb la participació de la Universitat de les Illes
Balears i tendirem a l'objectiu d'assolir la mitjana estatal
d'inversió?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

IN)
RGE núm. 4465/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 139: Fomentarem
la cultura del comerç de proximitat i de consum de productes
de Km0, afavorint la cooperació entre el sector comercial
tradicional i els nostres sectors agrari i pesquer?

IQ)
RGE núm. 4468/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 141: Promourem,
amb la Universitat i el sector agrari, la investigació en camps
com el de nous cultius, adaptació al canvi climàtic, millora de
la seguretat alimentària o la prevenció de plagues?

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

IO)

IR)

RGE núm. 4466/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

RGE núm. 4469/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 140: Promourem la
compra en el sector públic de comerç de proximitat i de
consum de productes de Km0?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 142: Estendrem els
plans de modernització tecnològica al sector agrari i pesquer
per, a la vegada, millorar la competitivitat i afavorir el relleu
generacional?

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

IP)
RGE núm. 4467/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

IS)
RGE núm. 4470/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 143: Continuarem
potenciant l'agricultura ecològica, limitant l'ús excessiu de
fertilitzants i pesticides?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

RGE núm. 4473/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 146: Impulsarem
amb incentius la innovació i la modernització del petit i mitjà
comerç, el comerç tradicional i el comerç emblemàtic i, per ferho, establirem línies específiques de finançament?

IT)

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

RGE núm. 4471/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.

IW)
RGE núm. 4474/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 144: Seguirem
desenvolupant accions de formació específica per a nous
agricultors i defensarem parcs agraris en zones urbanes perquè
disposin de terres. Així mateix promourem un banc de terres,
com preveu la Llei agrària?

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 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 147: Treballarem,
de la mà de les patronals i associacions del sector, per
desenvolupar plataformes logístiques de distribució que facin
possible la venda on line dels petits i mitjans comerços de les
Illes. Així mateix continuarem en la línia de promoció de la
venda directa iniciada?

IU)
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

RGE núm. 4472/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 145: Millorarem
l'eficiència de les oficines comarcals d'Agricultura i les
aproparem a la pagesia. Els pagesos tornaran rebre
assessorament tècnic i adaptarem els horaris de les oficines a
les seves necessitats?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

IV)

IX)
RGE núm. 4475/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 148: Donarem
suport a les agrupacions de comerços en una mateixa zona per
convertir-los en centres comercials urbans?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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IY)
RGE núm. 4476/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 149: Crearem
l'Agència de Consum de les Illes Balears i aprovarem una nova
llei de consum adaptada a les noves directives europees en
matèria de protecció dels consumidors?

JB)
RGE núm. 4479/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 152: Prioritzarem la
revisió dels procediments administratius per reduir terminis
d'execució?

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

IZ)

JC)

RGE núm. 4477/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

RGE núm. 4480/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 150: Reclamarem
que es faci efectiu el Règim Especial Agrari per a Balears, de
forma que la Política Agrària Comuna compensi els costos
d'insularitat dels nostres productors i productores i incrementi
els recursos dedicats a l'agricultura balear?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 153: Aprovarem
una nova llei de consells, que els donarà els instruments per
exercir les seves competències en col·laboració amb el Govern
de les Illes Balears?

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

JA)
RGE núm. 4478/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 151: Impulsarem
mesures per augmentar l'eficiència pública i reduir la
burocràcia, integrant tots els tràmits i garantint l'atenció digital
a la ciutadania i a les empreses des de l'administració?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

JD)
RGE núm. 4481/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 154: Garantirem el
dret dels ciutadans de ser atesos en les dues llengües oficials de
la comunitat autònoma. Amb aquest objectiu crearem una
oficina de defensa dels drets lingüístics?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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JE)
RGE núm. 4482/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.

JH)
RGE núm. 4485/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 155: Implantarem
la capacitació digital per a totes les persones que treballen a
l'administració i garantirem l'accés digital a l'administració a
totes les persones que s'adrecin a l'administració de les Illes
Balears?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 158: Aprofundirem
en la millora de la contractació pública. Ho farem a través de la
contractació socials responsable i amb el consens dels agents
econòmics i socials?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
JI)
JF)
RGE núm. 4483/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 156: Garantirem
l'accessibilitat a les persones amb diversitat funcional a
l'administració pública?

RGE núm. 4486/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 159: Impulsarem
que la radiotelevisió pública de les Illes sigui un referent
d'informació i entreteniment a la nostra comunitat, potenciant
el vessant públic de l'ens?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

JG)
RGE núm. 4484/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.

JJ)

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 157: Impulsarem
l'arxiu electrònic com a eina fonamental per fer que les
relacions amb l'administració siguin més senzilles, intuïtives i
transparents?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 160: Elaborarem
una llei de dret a la informació per garantir l'accés a una
informació veraç, independent i plural?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

RGE núm. 4487/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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JK)
RGE núm. 4488/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.

JN)
RGE núm. 4491/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 161: Les lleis
urbanístiques i les seves modificacions evitaran tractaments
excepcionals de caràcter sectorial que tinguin com a objecte el
benefici d'un particular?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 164: Millorem la
llei que regula la Sindicatura de Greuges i promourem les
actuacions necessàries per garantir el nomenament del síndic i
altres òrgans de consulta, participació i assessorament?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

JL)

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

RGE núm. 4489/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

JO)
RGE núm. 4492/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 162: Crearem un
consell obert de les Illes Balears i aprovarem un pla d'acció del
Govern Obert per assegurar la millora contínua en
transparència pública i dades obertes?

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 165: Promourem la
creació d'un consell de la infància per garantir la participació i
els drets de la infància?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
JP)
JM)
RGE núm. 4490/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 163: Totes les
polítiques públiques inclouran un estudi d'avaluabilitat
mitjançant el qual es puguin conèixer totes les característiques
principals que faran possible la seva avaluació posterior?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

RGE núm. 4493/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 166: Durem a terme
audiències públiques per a la rendició de comptes o per a
d'altres qüestions d'interès?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

JQ)

158

BOPIB núm. 9 - 6 de setembre de 2019

RGE núm. 4494/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 167: Seguirem
apostant pel desenvolupament d'una plataforma interactiva de
participació ciutadana que s'ajusti a la nostra realitat i de la qual
puguin beneficiar-se tant els consells com els municipis del
nostre arxipèlag?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

JR)
RGE núm. 4495/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 168:
Desenvoluparem la Llei de consultes populars i processos
participatius?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

JS)
RGE núm. 4496/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 169: Aprovarem
ofertes d'ocupació pública de forma regular i les executarem
dins el límit que estableix l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
per donar estabilitat a les plantilles i reduir al màxim la
temporalitat?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

JT)
RGE núm. 4497/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 170: Avançarem
cap a la homogeneïtzació de les proves d'accés a les
administracions de les Illes Balears?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

JU)
RGE núm. 4498/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 171: Establirem
noves formes d'avaluació dels professionals públics per
augmentar la seva eficiència i millorar el servei als ciutadans?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

JV)
RGE núm. 4499/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 172:
Desenvoluparem l'EBAP per garantir la formació contínua dels
professionals públics i la incorporació de nous empleats
adaptats a les exigències d'una administració pública moderna
i eficaç
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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JW)
RGE núm. 4500/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 173: Augmentarem
de forma gradual la implantació dels sistemes de teletreball?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
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RGE núm. 4503/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 176: Treballarem
amb l'Estat per ampliar el Pla de lluita contra la precarietat
laboral incorporant una nova línia: la lluita contra la desigualtat
salarial entre dones i homes i l'eliminació de criteris
discriminatoris en l'accés al mercat laboral?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

JX)
RGE núm. 4501/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 174: Aprovarem la
primera llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i
salvament de les Illes Balears?

Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

JY)
RGE núm. 4502/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 175: Seguirem fent
feina per la igualtat entre dones i homes, accelerant les mesures
implantades en els darrers anys i generant noves línies
d'actuació?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

JZ)

KA)
RGE núm. 4504/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 177: Impulsarem
mesures destinades a protegir les dones, enfortir la seva
seguretat i millorar la seva llibertat al carrer?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

KB)
RGE núm. 4505/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 178: Fomentarem
l'educació en igualtat amb campanyes informatives i amb plans
que potenciïn la coeducació a les aules?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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KC)
RGE núm. 4506/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

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.

KF)
RGE núm. 4509/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 179: Donarem
continuïtat al Pla de lluita contra les violències masclistes,
incorporant mesures que augmentin la protecció de les dones,
millorin la seva reinserció laboral i els garanteixin una bona
defensa jurídica?

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 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

KD)
RGE núm. 4507/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 180: S'eliminarà
tota publicitat sexista de les publicacions, els suports i canals
de l'administració pública balear, i animarem els anunciants a
utilitzar altres formes de publicitat no lesives a la imatge i la
dignitat de les dones?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

KE)
RGE núm. 4508/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 182: Continuarem
desenvolupant el Pla de lluita contra l'explotació sexual i de
tracta?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

KG)
RGE núm. 4510/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 183: Incorporarem
la perspectiva LGTBI de forma transversal en tot l'àmbit
públic. Per això implantarem a l'administració un pla de
formació en diversitat per als funcionaris públics, incloent les
forces i cossos de seguretat, i establirem mesures d'avaluació de
polítiques públiques perquè incloguin la perspectiva de gènere,
identitat i orientació sexual?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

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.

KH)
RGE núm. 4511/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 181: Seguirem fent
feina per garantir la formació en perspectiva de gènere de tots
els empleats públics de l'administració autonòmica que
intervenguin en l'atenció de qualsevol possible procés de
violència masclista. I seguirem oferint aquesta formació a
cossos i forces de seguretat i a d'altres empleats públics d'altres
administracions públiques?

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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 184: Aprovarem
una normativa per lluitat contra la violència de gènere que es
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produeix contra les persones transsexuals abans que hagin
pogut realitzar el canvi de sexe en el registre?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 187: Instarem el
Govern de l'Estat a l'anul·lació de les sentències i causes
franquistes?

KI)
RGE núm. 4512/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 185:
Desenvoluparem la Llei balear de drets i garanties de la
persona en el procés de morir per garantir una mort digna, i
seguirem treballant per unes cures pal·liatives de qualitat i que
arribin a totes les persones que les necessitin, independentment
del seu lloc de residència. També demanarem a l'Estat que
despenalitzi l'eutanàsia?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

KJ)
RGE núm. 4513/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 186: Seguirem
desenvolupant les lleis balears de fosses i de memòria
democràtica perquè no quedi cap fossa sense obrir, i crearem
un banc de mostres biològiques que permeti identificar aquelles
persones que foren objecte de robatoris i adopcions irregulars
d'infants?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

KL)
RGE núm. 4515/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 188: Avançarem per
assolir l'objectiu de sacrifici zero en animals de companyia i
impulsarem una nova llei autonòmica de benestar animal
adaptada al plantejament del marc europeu i internacional?
Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

KM)
RGE núm. 4516/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 189: Incrementarem
les beques als esportistes d'elit perquè puguin compaginar els
estudis amb la seva disciplina esportiva?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

KK)
RGE núm. 4514/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

KN)
RGE núm. 4517/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 190: Continuarem
fent feina amb les federacions esportives per impulsar
programes de tecnificació?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

KO)
RGE núm. 4518/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 191: Augmentarem
les ajudes de transport als clubs i esportistes de les Illes?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

KP)
RGE núm. 4519/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 192: Continuarem
fomentant els esports minoritaris, així com la pràctica de
l'esport sense barreres?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

KQ)
RGE núm. 4520/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 193: Continuarem
fomentant, conjuntament amb la resta d'institucions, la pràctica
esportiva per promocionar una ciutadania sana i activa?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

KR)
RGE núm. 4521/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 194: Promourem la
participació de les dones a l'esport?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

KS)
RGE núm. 4522/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 195: Seguirem
incentivant millores en les condicions laborals de les esportistes
per facilitar la conciliació i l'equiparació salarial?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

KT)
RGE núm. 4523/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 196: Promoure la
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regulació estatal de l'exercici de les professions de l'esport i
impulsarem el seu desenvolupament normatiu en el marc de les
competències autonòmiques. D'aquesta manera garantirem que
els professionals de l'activitat física tenguin la formació més
adequada en funció de cada activitat i que així es millori la seva
qualitat i seguretat?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 199: Incrementarem
el pressupost dedicat a polítiques de cooperació al
desenvolupament?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

KU)
RGE núm. 4524/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.

KX)
RGE núm. 4527/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 197: Executarem les
obres per a la construcció del nou aulari al poliesportiu
Prínceps d'Espanya, amb la finalitat que els esportistes dels
programes de tecnificació puguin compaginar l'activitat
esportiva i acadèmica amb la màxima qualitat possible?

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, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

KV)
RGE núm. 4525/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 198: Seguirem
garantint que les persones refugiades que arribin a les nostres
illes en el marc de les competències de l'Estat puguin ser ateses
amb dignitat?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

KW)
RGE núm. 4526/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 200: Elaborarem
una nova llei de cooperació per tal d'actualitzar-la al context
actual?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

KY)
RGE núm. 4529/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
recursos i serveis públics per a l'acollida de persones
refugiades/asil 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.
Davant l'anunci del passat 19 d'agost per part de la
presidenta del Govern de les Illes Balears de la disposició per
rebre les persones immigrades a bord del buc Open Arms, i
d'afirmar que el Govern està preparat per a la seva acollida;
davant la situació de desinformació que disposen els ciutadans
de les Illes Balears ateses les contínues notícies contradictòries
(es confirma estar preparats el dia abans d'afirmar-se després
que s'estan cercant espais per a aquest allotjament).
Davant la preocupació del nostre grup parlamentari sobre la
repercussió que aquesta desinformació pot causa de
preocupació per a la societat balear, sol·licitam amb caràcter
urgent que se'ns informi de:
Quin nivell d'ocupació i disponibilitat de places vacants
tenen actualment els allotjaments de Platja de Palma i de Son
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Rapinya, gestionats per la Creu Roja Espanyola, d'acord amb
el conveni d'atenció i acollida de persones refugiades/asil?
Quins recursos confirmats té el Govern de les Illes Balears,
mitjançant aportació d'instal·lacions i serveis propis o
mitjançant concert o conveni amb institucions privades o
administracions públiques per garantir la recepció, la
informació, l'acollida i l'oferiment d'espais idonis i dels serveis
exigibles que garanteixin la integritat i la dignitat de les
persones migrants que puguin arribar a les Illes Balears per
decisió del Govern central?
Quins acords i protocols de coordinació hi ha establerts o
s'estan duent a terme des del Govern de les Illes Balears amb
Delegació de Govern, l'Administració General de l'Estat, Creu
Roja Espanyola o altres institucions públiques o privades per
activar la resposta humanitària?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

KZ)
RGE núm. 4530/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
projecte d'investigació "Cambreres de pis i salut".
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 2018 la vicepresidenta del Govern i consellera de
Turisme (Bel Busquets), el conseller de Treball (Iago
Negueruela) i la titular de Salut (Patricia Gómez) presentaren
un projecte titulat "Cambreres de pis i salut". L'estudi es
finançava amb l'impost de turisme sostenible amb una partida
de 897.589 euros i un pressupost total d'1,2 milions d'euros.

LA)
RGE núm. 4531/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 9: Incrementarem
les ajudes de material escolar i, de forma progressiva i per
nivells de renda, avançarem cap a la gratuïtat del material
escolar necessari?
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

LB)
RGE núm. 4532/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 19: Impulsarem un
espai sociosanitari, fortament connectat a l'atenció a la
dependència, amb el desenvolupament d'una xarxa d'atenció a
la cronicitat. Aquesta xarxa disposarà de centres de referència
com Son Dureta, Verge del Toro, Can Misses i el futur hospital
de Felanitx?

Per tot l'exposat els pregam que:
1. Idenfiquin la partida pressupostària per la qual s'ha abonat
l'estudi.
2. Indiquin si la mateixa partida s'ha mantingut per als anys
2018 i 2019.
3. Especifiquin l'origen dels ingressos per finançar aquesta
partida davant l'anunci aparegut en premsa que indicava que
s'ha finançat amb càrrec a ingressos obtinguts a través de
l'impost de turisme sostenible.
4. Especifiquin l'estat exacte i detallat en què es troba l'estudi,
així com també el temps que resta per completar-lo i el cost
final que suposarà.
5. Detallin les condicions d'atribució d'aquest estudi.
6. Remetin a aquest diputat una còpia completa de l'expedient.
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

LC)
RGE núm. 4533/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
desenvolupament dels Acords de Bellver.
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.
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme i amb
quina dotació pressupostària es comptarà per al compliment
dels Acords de Bellver referents a l'epígraf 41: Amb la finalitat
de complir amb la Llei del Tercer Sector de forma progressiva,
aprovarem un pla d'ajudes per al finançament de nous serveis
per a persones amb discapacitat i dependència. Aquests nous
serveis seran gestionats pel Tercer Sector i seran objecte de
concertació pública?
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Palma, a 21 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

LD)
RGE núm. 4535/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ajuda a les famílies de Balears pel retorn a l'escola.
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 retorn a l'escola costarà a les famílies de Balears 912
euros de mitjana, el que representa un 2,8% dels 33.000 euros
que gasta una llar a l'any, segons una anàlisi de la web
Kelisto.es.

165

deshidratat, i encara que ja s'han fet arribar a l'organisme les
sol·licituds corresponents, aquest aliment no se'ls podrà fer
arribar fins al setembre, ja que la seva compra estaria en fase de
licitació.
Per això pregam que:
- Se'ns comuniqui el nombre exacte, per municipi i explotació,
de les ajudes demanats en el marc de la campanya
extraordinària de subministrament d'alfals sec deshidratat,
incloent quantitats i modalitat d'aquestes ajudes.
- Se'ns comuniqui la situació exacta del procés d'aquestes
ajudes per municipi i explotació, incloent la data de realització.
- Se'ns aclareixi per quina raó la Mesa de la sequera, que fou
creada per atendre aquesta situació excepcional, no funciona
fins a dia d'avui.

Balears és l'octava comunitat autònoma en què l'impacte de
l'inici escolar en els comptes de les llars serà major, posició que
comparteix amb Andalusia, Múrcia, Galícia, Aragó i Cantàbria.

- Ens indiquin quantes ajudes, fora de la campanya
extraordinària de subministrament d'alfals sec deshidratat, hi ha
demanades i que estan encara pendents de resolució, indicant
les dates de sol·licitud d'aquestes ajudes.

Quines ajudes posarà en marxa el Govern de les Illes
Balears per disminuir el cost que han de realitzar les famílies
de Balears per a l'inici de l'any escolar?

- Ens indiquin què s'està fent per accelerar el termini de
resolució de les ajudes demanades fora de la campanya
extraordinària de subministrament d'alfals sec deshidratat.

Palma, a 22 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

LE)
RGE núm. 4538/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
campanya extraordinària de subministrament d'alfals sec
deshidratat.
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 distribució anormal de pluges que ha impedit l'adequat
desenvolupament dels cultius herbacis destinats a alimentar el
ramat oví, caprí, vacum i porcí ha col·locat els pagesos de les
nostres illes en una greu situació que posa en joc la
supervivència de les seves explotacions. El Servei de Millora
Agrària i Pesquera (SEMILLA) va obrir, el passat 7 de juny, el
termini de sol·licituds per a la campanya extraordinària de
subministrament d'alfals sec deshidratat amb un pressupost de
1,2 milions d'euros per pal·liar els efectes de la sequera
agrícola.
Després d'haver parlat amb la Unió de Pagesos, en la
persona del seu secretari general Sebastià Ordinas, se'ns ha
confirmat que el principal problema quan es demana una ajuda
és el termini d'estudi de les sol·licituds i el termini d'obtenció
de les resolucions, que ha arribat a tardar fins a dos anys, rere
el qual es necessiten fins a tres mesos per poder rebre les
ajudes.
Grups locals de pagesos ens han fet saber que en el marc de
la campanya extraordinària de subministrament d'alfals sec

Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

LF)
RGE núm. 4540/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació tetravalent per a la meningitis.
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.
Coneixent-se que les Illes Balears tenen l'índex més alt de
meningitis, la incidència més alta de tot l'Estat en la seva ràtio
població/casos.
Coneixent-se que en els darrers anys hi ha hagut un repunt
de les soques W i Y (segons l'Institut Balear de Pediatria.
Coneixent-se que especialistes i familiars estan sol·licitant
una vacunació en modalitats des de la lactància, que fins als 12
anys d'edat no és obligatòria i que està a dia d'avui coberta en
cost per la Seguretat Social.
Facilita el Servei de Salut de les Illes Balears la vacunació
gratuïta o subvencionada contra les quatre soques en la dosi
dels 12 mesos?
Si l'Ibsalut no té incorporat avui el pla de vacunació contra
les quatre soques per a tota la població vulnerable (nins,
adolescents, grups de risc), té previst incorporar-la
immediatament, d'acord amb la iniciativa que ja han escomès
altres comunitats autònomes i la recomanació de molts de
pediatres?
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Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

LG)
RGE núm. 4541/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cànon de sanejament.
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, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

LJ)
RGE núm. 4544/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inversions realitzades pel Govern des 2015 en relació amb
el cicle de l'aigua.
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.

Sol·licitam:
1. Informació de la recaptació anual obtinguda a cada una de
les Illes del cànon de sanejament corresponent a 2015, 2016,
2017 i 2018.
2. Especificació detallada de la destinació del total de les
quantitats recaptades pel cànon de sanejament des de 2015 fins
a la data actual.
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

LH)
RGE núm. 4542/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inversió del Govern en el manteniment de depuradores.
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.
Quina quantitat ha invertit el Govern per al manteniment de
cada una de les 92 depuradores existents a les Illes Balears des
de 2015 fins a l'actualitat?
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

LI)
RGE núm. 4543/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inversions relacionades amb infraestructures relacionades
amb el cicle de l'aigua.
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 inversions ha realitzat el Govern en obres i noves
infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua
(proveïment, sanejament, reutilització i recuperació ambiental)
des de 2015 a cada una de les Illes?

Quines inversions ha realitzat des de 2015 el Govern en
obres i noves infraestructures, incloent les que estiguin en via
de millora, actualització o renovació en relació amb el cicle de
l'aigua (proveïment, sanejament, reutilització i recuperació
ambiental) i contra quines partides pressupostàries s'han
realitzat?
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

LK)
RGE núm. 4545/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inversions realitzades pel Govern en relació amb el cicle de
l'aigua.
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 inversions ha realitzat el Govern en obres i noves
infraestructures des de l'any 2015 relacionades amb el cicle de
l'aigua (proveïment, sanejament, reutilització i recuperació
ambiental) mitjançant:
a) allò recaptat pel cànon de sanejament
b) el pressupost d'ABAQUA
c) allò recaptat mitjançant l'impost de turisme sostenible
d) fons europeus.
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
LL)
RGE núm. 4546/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
obres i noves infraestructures relacionades amb el cicle de
l'aigua.
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 obres i noves infraestructures relacionades amb el
cicle de l'aigua (proveïment, sanejament, reutilització i
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recuperació ambiental) de les iniciades el 2015 estan
finalitzades? I, aquelles que no hi estiguin, informin-nos de la
fase d'execució en què es troben.
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
LM)
RGE núm. 4547/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vessaments fecals i d'aigües residuals.
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.
Quins han estat els vessaments fecals i d'aigües residuals
produïts a cada una de les Illes els anys 2018 i 2019 i quina
actuació s'ha duit a terme per part del Govern?
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

LN)
RGE núm. 4548/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
estat de les depuradores a les Illes Balears.
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sanejament, reutilització i recuperació ambiental) del municipi
de Palma?
3. Informació de quina és la quantitat invertida pel Govern per
al manteniment de les depuradores de Palma des de 2015 fins
a l'actualitat.
4. Quines inversions ha realitzat el Govern en obres i noves
infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua
(proveïment, sanejament, reutilització i recuperació ambiental)
des de 2015 a Palma?
5. Quina és la quantitat que, anualment i des de 2015 fins a
l'actualitat, s'ha destinat a fuites d'aigua per la rompuda de
canonades?
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

LP)
RGE núm. 4550/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients en recursos hídrics.
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.
Sol·licitam:

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.
Sol·licitam que se'ns informi de manera detallada de l'estat
actual que presenten les 92 depuradores existents a les Illes
Balears.
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

LO)
RGE núm. 4549/19, del diputat Maxo Benanal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua a
Palma.
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.

1. Especificació dels projectes que des de 2015 amb càrrec al
cànon de sanejament s'han sol·licitat i estan pendents
d'adjudicació de la dotació econòmica pel Govern.
2. Especificació de la data de sol·licitud i del pressupost de
cadascun.
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

LQ)
RGE núm. 4551/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de neteja de torrents.
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.
1. Disposa el Govern d'un pla de neteja de torrents de les Illes
Balears actualitzat?

Sol·licitam:
1. Informació de la recaptació anual obtinguda pel municipi de
Palma pel cànon de sanejament corresponent a 2015, 2016,
2017 i 2018.
2. Quina quantitat anual d'allò recaptat s'ha destinat a les
instal·lacions relacionades amb el cicle de l'aigua (proveïment,

2. El Govern disposa d'un calendari d'actualització de neteja de
cada un dels torrents de les Illes? En cas que en disposi,
sol·licitam que se'ns remeti informació amb detall d'aquest i
que se'ns indiqui quin és l'estat de compliment a dia d'avui.
Palma, a 23 d'agost de 2019
El diputat
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Marc Pérez-Ribas i Guerrero

LR)
RGE núm. 4553/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
dèficit comercial a 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.
Segons dades publicades pel Ministeri d'Indústria, Comerç
i Turisme, el dèficit de Balears assolí els 88,2 milions d'euros
a la primera meitat de 2019, el que representa una pujada del
31,5% respecte del mateix període de 2018.
En concret, Balears registra des de gener exportacions per
762,5 milions d'euros, un 8,7% menys que l'any passat -i només
el 0,5% del total nacional-, i importacions per 850,7 milions,
una baixada del 5,8% -un altre 0,5% del conjunt d'Espanya.
Balears és la tercera comunitat on més han baixat les
exportacions en el que duim de 2019, per darrere Galícia i
Castella-Lleó.
Quines polítiques econòmiques es duran a terme per revertir
aquesta situació?
Palma, a 26 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

LS)
RGE núm. 4555/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja i
manteniment dels torrents 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.
Considera suficients el Govern les mesures actuals de neteja
i manteniment dels torrents de les Illes Balears?
Palma, a 26 d'agost de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

LT)
RGE núm. 4556/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció i
manteniment dels torrents de Menorca.
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 actuacions ha portat a terme el Govern de les Illes
Balears en relació amb la prevenció i el manteniment dels
torrents de Menorca?
Palma, a 26 d'agost de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

LU)
RGE núm. 4557/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció i
manteniment dels torrents de Mallorca.
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 actuacions ha portat a terme el Govern de les Illes
Balears en relació amb la prevenció i el manteniment dels
torrents de Mallorca?
Palma, a 26 d'agost de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

LV)
RGE núm. 4558/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció i
manteniment dels torrents d'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.
Quines actuacions ha portat a terme el Govern de les Illes
Balears en relació amb la prevenció i el manteniment dels
torrents d'Eivissa?
Palma, a 26 d'agost de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

LW)
RGE núm. 4571/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tècnic de l'àrea
d'energia per tramitar els projectes de 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.
El passat mes de febrer el tècnic responsable de l'àrea
d'energia per tramitar els projectes de gas canalitzat va deixar
el departament, que va quedar pendent d'un nou nomenament.
Disposa el Govern a dia d'avui del tècnic de l'àrea d'energia
encarregat de tramitar els projectes de gas canalitzat?
Palma, a 26 d'agost de 2019
El diputat
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José Luis Camps i Pons

LX)
RGE núm. 4572/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions amb els
caps de les agrupacions de Protecció Civil a Menorca.
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 persones que formen part de les agrupacions de
voluntaris de Protecció Civil a Menorca realitzen una activitat
social molt important, ja que sense la seva col·laboració molts
dels actes que organitzen els municipis no es podrien realitzar
per falta de seguretat i personal mínim necessari. Els
responsables del Govern, amb quina periodicitat es reuniren
amb els caps de les agrupacions per analitzar les situacions i
necessitats els anys 2017, 2018 i 2019?
Palma, a 26 d'agost de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

LY)
RGE núm. 4573/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de
sensibilització i inscripció de nous voluntaris de Protecció
Civil.
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 les agrupacions de Protecció Civil és
voluntari i ha de compaginar les seves activitats laborals i
familiars amb la vocació altruista. La passada legislatura ja es
va traslladar des de Menorca al responsable, Sr. Perelló, la
necessitat d'organitzar una campanya de sensibilització i
inscripció de nous voluntaris de forma individual per illes.
Quan té previst iniciar aquesta campanya el Govern?
Palma, a 26 d'agost de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

LZ)
RGE núm. 4575/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies de feina
del Govern en relació amb la formació dels professionals
d'emergència (bombers) 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.
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Quines seran les línies de feina del Govern en relació amb
la formació dels professionals d'emergència (bombers) de les
Illes Balears?
Palma, a 27 d'agost de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

MA)
RGE núm. 4576/19, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
prestada per l'EBAP als bombers de Menorca i Eivissa la
passada legislatura.
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.
Considera suficient el Govern la formació prestada per
l'EBAP la legislatura passada als bombers de Menorca i
Eivissa?
Palma, a 27 d'agost de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

MB)
RGE núm. 4577/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a disminució de la previsió dels ingressos pels
imposts.
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 juny de 2019 s'havien ingressat pels imposts 211,68
milions, 20 milions menys que el juny de 2018, és a dir, un
descens del 8,95%.
El Govern aprovà que els ingressos anuals serien de 573,88
milions. Per complir les previsions el Govern hauria d'haver
ingressat 286,94 euros fins al juny.
Quina serà la desviació final en la previsió d'ingressos
respecte dels pressuposts 2019 i amb quines partides
pressupostàries es compensarà?
Palma, a 28 d'agost de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

MC)
RGE núm. 4578/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
prevenció del consum de drogues en adolescents.
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.
Segons el Projecte Home Balears el primer contacte amb les
drogues dels nostres adolescents es realitza entre 14 i 15 anys.
Concretament amb l'alcohol als 14 anys, amb el cànnabis als
14,7 anys, i amb la cocaïna als 15,6 anys.
Quins programes en la prevenció del consum de drogues
entre els adolescents du a terme el Govern de les Illes Balears,
amb quin pressupost es finança i a quantes escoles està
implantat a dia d'avui?
Palma, a 28 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

MD)
RGE núm. 4585/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interconnexió del Tanc de tempestes 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.
Quins tràmits ha realitzat i en quines dates han sol·licitat
tant el conseller de Medi Ambient com el gerent d'ABAQUA
la interconnexió del Tanc de tempestes d'Eivissa realitzat pel
Ministeri de Transició Ecològica a Gesa-Endesa?
Palma, a 29 d'agost de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

ME)
RGE núm. 4588/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a dades de
l'Agència Estratègica Turística de les Illes Balears (AETIB)
en relació amb l'augment en un 53% del nombre de places
en les comunicacions aèries de Menorca amb el Regne Unit.
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.
1. Detall de les dades facilitades per l'AETIB sobre freqüències
dels vols entre Menorca i el Regne Unit, i el nombre de places
per a la temporada tardor-hivern 2019-2020.
https://www.menorca.info/menorca/local/2019/08/24/664721
/consell-rebaja-optimismo-preve-mas-plazas
2. Detall de les dades presentades per la Fundació Foment de
Turisme de Menorca per desmentir les anteriors.
3. Quina és la previsió real del Govern sobre aquestes dades?
4. Quina és la valoració sobre la informació publicada en
premsa?
Palma, a 29 d'agost de 2019

El diputat
Jesús Méndez i Baiges
MF)
RGE núm. 4593/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
intoxicació alimentària en un restaurant de menjar oriental
a Palma.
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 el recent cas d'intoxicació alimentària que en aquest
moment sembla que afecta un total de 70 persones en un
restaurant de menjar oriental a Palma:
1. El 22 d'agost és la data en què la Conselleria de Sanitat va
tenir coneixement de les intoxicacions? Si és així, és cert que
no va ser fins a tres dies després quan es procedí al tancament
de la instal·lació? Per què no va actuar immediatament la
conselleria per evitar els múltiples contagis que s'han produït?
2. Quin és el nombre total d'afectats en aquest moment? La
intoxicació és, en tots els casos, amb motiu d'un brot de
salmonel·losi?
3. Preveu la Conselleria de Sanitat que el nombre d'afectats
pugui ser molt major dels que es coneixen en aquest moment?
4. Quines són les deficiències estructurals detectades i
operacionals en el restaurant? Disposava l'establiment d'aigua
calenta?
5. Es disposa ja, avui, dels resultats amb motiu de les mostres
recollides a l'establiment? Quins són els resultats?
4. Disposa el restaurant de llicència d'obertura i activitats? En
quina data es va produir l'obertura de l'establiment?
6. Ha estat aquest establiment objecte d'alguna inspecció per la
Conselleria de Sanitat prèvia al cas d'intoxicació? En cas que
ho hagi estat, quantes són, quan s'han realitzat i quins han estat
els resultats obtinguts?
https://www.ondacera.es/emisoras/baleares/mallorca/noticias
/ascienden-afectados-intoxicacion-alimenta
https://www.preferente.com/noticias-turismodestinos/mallorca-varios-turistas-entre-los-decenas-de into
Palma, a 30 d'agost de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

MG)
RGE núm. 4594/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
intoxicacions alimentàries en restaurants i bars 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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
1. Quants de bars i restaurants disposen de llicència per al
servei i la manipulació de productes alimentaris?
2. Pot la conselleria asseverar que tots els restaurants i bars
oberts al públic disposen de llicència per dispensar productes
alimentaris/menjar?
3. L'autoritat sanitària que ha de resoldre sobre la concessió de
la llicència per a l'activitat a desenvolupar en bars i restaurants
realitza un control previ? Com i de quina manera es fan els
controls posteriors a la concessió de l'autorització?
4. Existeix un protocol preventiu per evitar situacions
d'intoxicació alimentària com la que s'ha produït?
5. Quin és el mètode d'autocontrol per part de l'establiment per
evitar situacions d'intoxicacions alimentàries?
Palma, a 30 d'agost de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

MH)
RGE núm. 4595/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inspeccions realitzades per la Conselleria de Sanitat a les
Illes Balears en bars i restaurants.
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.
1. De quins recursos humans disposa la conselleria per realitzar
les tasques d'inspecció a bars i restaurants?
2. Quantes inspeccions de l'àmbit de la seguretat alimentària
s'han realitzat en bars i restaurants d eles Illes Balears l'any
2019? En quantes s'han detectat "irregularitats" i quines han
estat?
Palma, a 30 d'agost de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

MI)
RGE núm. 4596/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
intoxicació alimentària en un restaurant de menjar oriental
a Palma, anisakis.
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.
En el cas d'aquest establiment es manipulaven aliments de
pesca, per la qual cosa és d'aplicació el Reial Decret
1420/2006, d'1 de desembre, sobre prevenció de les parasitosi
per anisakis en productes de pesca subministrats per
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establiments que serveixen menjar als consumidors finals o a
col·lectius. Sens dubte el maneig de peix cru constitueix un risc
molt elevat de transmissió de malalties bacterianes i víriques
per contaminació directa o creuada, per la qual cosa els preg
que donin resposta a:
1. S'ha revisat i comprovat que aquest establiment compleixi la
normativa anteriorment esmentada? En cas que no ho hagin fet,
hem de suposar que, al marge d'aquesta afecció aguda per
toxiinfeccions bacterianes, potencialment es poden estar
produint trastorns crònics pel paràsit anisakis?
2. Es va realitzar, prèviament a l'obertura de l'establiment, una
inspecció per part del Servei de Seguretat Alimentària de la
conselleria, per verificar si disposava d'un pla d'autocontrol,
formació en manipulació d'aliments, i si complia el RD de
prevenció de la parasitosi per anisakis?
Palma, a 30 d'agost de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

MJ)
RGE núm. 4603/19, del diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a sistema integrat de vigilància exterior.
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 nova onada de pasteres que han arribat a Eivissa
hi hauria d'haver un augment dels mitjans necessaris per acabar
amb el tràfic que les màfies de tracta de persones realitzen a les
nostres costes.
La nova ruta oberta recentment per aquestes màfies de
tracta de persones des de les costes d'Algèria, que a més ja
compta amb col·laboradors infiltrats a Eivissa que estan
facilitant l'arribada de pasteres plenes d'immigrants les vides
dels quals són posades en `perill per part d'aquestes traficants.
Pensa el Govern de les Illes Balears sol·licitar que les Illes
Balears siguin integrades plenament en el sistema SIVE
(Sistema integral de vigilància exterior), que s'ampliï el seu
desenvolupament i que es doti les Forces i Cossos de Seguretat
de l'Estat de tots els mitjans disponibles per tal de poder donar
una efectiva protecció a les nostres fronteres davant l'acció de
les màfies?
Palma, 2 de setembre de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.

Palma, a 29 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
C)
A)
RGE núm. 4079/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
retallades i ajustaments pressupostaris del GOIB per a
l'exercici 2019.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Davant el denunciat incompliment de sostre de despesa
permès pel ministeri, per l'excés comès pel Govern durant
l'exercici pressupostari de 2018. Davant la situació de dèficit
pressupostari de 417 milions d'euros assolits ja a mitjan 2019.
Davant l'evident context de desacceleració econòmica, anunciat
reiterades vegades pels agents econòmics i socials donats els
múltiples indicadors existents que demostren que el PIB no
creixerà segons les previsions del seu govern. Davant el
correlatiu estancament en el creixement d'ocupació, d'una
baixada de la producció industrial i el descens en l'ocupació
hotelera aquest estiu, així com la pèrdua de competitivitat, i que
tot això evidencia el lògic descens de la recaptació tributària i
fiscal, i en conseqüència una òbvia alteració de la seva situació
financera.
Quines mesures d'ajustament pressupostari té previstes la
consellera d'Hisenda per quadrar els comptes del Govern el
2019?
Palma, a 1 d'agost de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

RGE núm. 4582/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
política d'immigració.
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.
Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears, considera
apropiat que amb els diners dels contribuents d'aquestes illes el
seu govern doni suport a les ONG que col·laboren amb les
màfies que trafiquen amb immigrants?
Palma, a 29 d'agost de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

D)
RGE núm. 4622/19, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
previstes davant l'incompliment de la instal·lació de
generadors elèctrics a Menorca.
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.
Què pensa fer el Govern davant l'incompliment de la
instal·lació dels generadors elèctrics a Menorca?

B)

Palma, a 3 de setembre de 2019
La diputada
Patrícia Font i Marbán

RGE núm. 4581/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
pressupost que dedica el Govern de les Illes Balears a
cultura.
E)
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 consellera de Presidència, Cultura i
Igualtat del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Essent que hi ha un augment del 10% del sostre de despesa
el 2018, superior al permès.
Tot sabent que el juny de 2019 s'han ingressat pels imposts
211,68 milions, 20 milions menys que el juny de 2018, és a dir,
un descens del 8,95%.
Sra. Consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, a què
dedica el Govern de les Illes Balears el seu pressupost de
cultura?

RGE núm. 4623/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a explicar al senyor
Pedro Sánchez com fer un govern de coalició.
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.
Senyora presidenta, ha tingut ocasió d'explicar al senyor
Pedro Sánchez com es fa un govern de coalició?
Palma, a 3 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró
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relacions mantingudes amb els Ministeris de Forment i de
Defensa en relació amb els terrenys de Son Busquets.

F)
RGE núm. 4630/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoracions de discapacitat a Menorca.
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.
Quines actuacions pensa dur a terme el Govern davant
l'augment de la llista d'espera de valoracions de discapacitat a
Menorca?

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.
Després de l'aprovació per part del Consell de Ministres de
la subhasta dels terrenys de Son Busquets, ens pot indicar
quines són les relacions mantingudes entre el Govern de les
Illes Balears i els Ministeris de Foment i de Defensa?
Palma, a 3 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Palma, a 3 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
J)
G)
RGE núm. 4631/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb els descarts de tonyina vermella.
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.

RGE núm. 4634/19, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallades en matèria d'educació.
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.
Sr. Conseller d'Educació i Universitat, quines retallades
pensa fer en matèria d'educació de cara al proper curs escolar?

Pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme alguna
actuació en relació amb els anomenats descarts que realitzen
algunes embarcacions que pesquen la tonyina vermella
(Thunnus Thynnus) a les aigües de les Illes Balears?
Palma, a 3 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Palma, a 3 de setembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 4635/19, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallades en matèria de salut.

H)
RGE núm. 4632/19, de la diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte pilot de recàrrega de l'aqüífer d'Es Migjorn.
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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Salut, quines retallades pensa fer en
matèria sanitària per fer front al dèficit de la nostra comunitat
autònoma?
Palma, a 3 de setembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Quan pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears el
projecte pilot de recàrrega de l'aqüífer d'Es Migjorn amb aigua
depurada?
Palma, a 3 de setembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

L)
RGE núm. 4636/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallades en matèria de serveis socials.

I)
RGE núm. 4633/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

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

promoure actes que fomenten la ruptura de la convivència a les
nostres illes?
Palma, a 4 de setembre de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

Sra. Consellera d'Afers Socials i Esports, quines retallades
pensa dur a terme per fer front al dèficit que pateix la nostra
comunitat autònoma?
Palma, a 3 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

P)
RGE núm. 4721/19, del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
deficient servei hospitalari d'urgències disponible a
l'Hospital Can Misses.

M)
RGE núm. 4637/19, del diputat Antoni Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a herència rebuda en
matèria econòmica.
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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com és possible que, en temporada alta i amb l'evident
augment d'usuaris que atén el servei d'urgències, l'Ibsalut sigui
incapaç de donar solució a qüestions bàsiques com l'atenció
pediàtrica?

Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, com valora
l'herència rebuda en matèria econòmica?

Palma, a 4 de setembre de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

Palma, a 3 de setembre de 2019
El diputat
Antoni Costa i Costa
Q)
N)
RGE núm. 4638/19, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de les Illes Balears en el context actual.
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.
Sra. Presidenta del Govern, considera que, en el context
actual, les Illes Balears estan "millor que mai"?

RGE núm. 4722/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a aposta pels centres comercials a cel obert per
dinamitzar el petit i mitjà comerç.
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.
Per què el Govern de les Illes Balears encara no ha
implantat i iniciat l'aposta pels centres comercials a cel obert
per dinamitzar el petit i mitjà comerç?

Palma, a 3 de setembre de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

Palma, a 4 de setembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

O)

R)

RGE núm. 4639/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
auditoria de les entitats subvencionades.

RGE núm. 4723/19, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a mesures d'eficiència per fer front al forat de més
de 500 milions d'euros als pressuposts.

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.
Quins criteris d'actuació protocol·litzats té el Govern per
intervenir quan detecta entitats que utilitzen diner públic per

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.
Quines "mesures d'eficiència", anunciades per la consellera
Sánchez el passat mes d'agost, posarà en marxa el Govern de
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les Illes Balears per fer front al forat de més de 500 milions
d'euros als pressuposts d'aquesta comunitat?
Palma, a 4 de setembre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)

Palma, a 16 d'agost de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

C)
RGE núm. 4537/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
prevenció del risc de ludopaties, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Ateses les campanyes de publicitat a mitjans sobre l'oferta
de jocs on line i locals d'apostes vinculades a l'àmbit de les
competicions esportives, quines mesures té previstes el Govern
de les Illes Balears per protegir les persones més vulnerables
davant l'exposició al risc de ludopaties, especialment entre la
població juvenil?

RGE núm. 4287/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
demora en el pagament a proveïdors, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral comissió.
Quines mesures té previstes el Govern de les Illes Balears
per evitar que l'increment del deute repercuteixi en els terminis
de pagament a proveïdors?
Palma, a 16 d'agost de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

B)
RGE núm. 4288/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
promoció de l'accessibilitat per a les persones amb
discapacitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
Igualtat i Drets Humans.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans.
Quines mesures té previst dur a terme el Govern de les Illes
Balears en matèria de promoció d'una accessibilitat digna per
a les persones amb discapacitat, envers el seu habitatge d'acord
amb la seva diversitat funcional?
Quin pressupost i línia d'ajudes ha programat el Govern per
a l'exercici 2019 per executar accions adreçades a promoure
l'accessibilitat als habitatges de les persones amb discapacitat
i facilitar la seva màxima autonomia i empoderament?
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Palma, a 22 d'agost de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

D)
RGE núm. 4552/19, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern de les Illes Balears per fomentar la
formació professional i ampliar programes formatius,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Després de conèixer les dades de l'Informe d'Adecco Group
Institute, en el qual es va constatar que les Illes Balears abasta
només l'1,32% de tota l'oferta de treball per als titulats en
formació professional (FP) d'Espanya, havent disminuït fins i
tot en un 0,32%.
Quines mesures i programes ha posat en marxa el Govern
dels Illes Balears per donar formació anual a més de 18.000
alumnes el 2021, com es va comprometre en el Pla integral de
formació professional de les Illes Balears 2018-2021?
Quines mesures ha posat en marxa el Govern de cara al nou
curs per implicar més empreses en la formació professional
(FP) per permetre la transformació de la majoria de places a la
modalitat dual?
Quantes places d'FP dual s'impartiran aquest any, donat el
compromís del Govern recollit en el Pla integral de formació
professional de les Illes Balears 2018-2021 de garantir 1.500
alumnes anualment?
Quant espera el Govern per incloure en la seva oferta
formativa titulacions científiques tecnològiques i que
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corresponguin a sectors estratègics o nous sectors emergents a
Balears, com la formació nauticopesquera i energies
renovables, que s'implementin tant a Mallorca, com a Eivissa
i Menorca?
Palma, a 26 d'agost de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

E)
RGE núm. 4589/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
cartografia de la posidònia, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Després de les notícies aparegudes recentment en què
s'informa que l'empresa Quasar SR, amb la col·laboració de
l'Agència Espacial Europea, llançarà el setembre un prototip de
cartografia dinàmica de les praderies de posidònia de les
nostres illes, plantejam les següents preguntes al Govern.
S'ha plantejat el Govern revisar el projecte aprovat i
denominat Atlas submarí: cartografia de posidònia oceànica
a las Illes Balears, dotat amb 740.072 € amb fons de l'ITS, amb
l'objectiu de desenvolupar una cartografia estàtica, quan aviat
hi haurà disponible una cartografia dinàmica?
Quins motius els han duit a no optar per un projecte
innovador i dinàmic que actualitzi la cartografia periòdicament
en lloc d'un que costa al contribuent 740.000 € cada vegada que
es requereixi un estat actual de les nostres praderies de
posidònia?
Palma, a 29 d'agost de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

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 Ple.
La Declaració Universal dels Drets Humans defineix la
familia com l'element natural i fonamental de la societat i
estableix l'obligació que la societat i l'Estat la protegeixin.
La Carta Social Europea fixa el compromís de les parts
firmants amb el foment de la protecció econòmica, jurídica i
social de la família com a cèl·lula fonamental de la societat.
La Constitució Espanyola, a l'article 39.1, estableix com a
principi rector de la política social i econòmica, que els poders
públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de
la família. L'article 148.20 possibilita a les comunitats
autònomes assumir aquesta competència.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, a la redacció
donada per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma
de l'Estatut d'Autonomia, a l'article 30.16, defineix la protecció
de la família com una competència exclusiva, i a l'article 16.3
estableix que, en tot cas, l'actuació de les administracions
públiques de les Illes Balears s'haurà de centrar primordialment
en els següents àmbits: la defensa integral de la família i els
drets de les parelles estables, entre d'altres. Sense oblidar
l'article 16.4, on s'especifica que "les administracions
públiques, en el marc de les respectives competències,
promouran les condicions necessàries perquè els drets socials
dels ciutadans de les Illes Balears i dels grups i col·lectius en
què s'integren siguin objecte d'una aplicació real i efectiva".
La passada legislatura s'aprovà la Llei de suport a les
famílies que, a l'article 34, "Elaboració d' iniciatives legislatives
i estudi d'impacte familiar", indica com a preceptiu que en tots
els projectes de llei, a partir d'aquesta legislatura, s'emeti un
informe d'impacte familiar.
És per aquests motius que el Grup VOX-Actua Baleares
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta l'òrgan competent del
Govern de les Illes Balears a emetre, en els projectes de llei
d'aquesta legislatura, l'informe d'impacte familiar, que tendrà
caràcter preceptiu, amb la finalitat de considerar l'impacte
social i econòmic de les polítiques a llarg termini en el conjunt
de les famílies.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, a proposta de la conselleria competent en matèria
de serveis socials, aprovi la guia d'elaboració d'informes
d'impacte familiar, para facilitar a la resta de conselleries
l'emissió d'aquest informe.
Palma, a 24 de juliol de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

A)
RGE núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a elaboració de l'informe d'impacte
familiar en els projectes de llei.
B)
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RGE núm. 3623/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport al turisme de creuers.
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 Ple.
Atès que el turisme per a les Illes Balears és un sector
econòmic cabdal i motor de la economia de la comunitat i que
Balears s’ha constituït al llarg dels anys com a un dels destins
de creuers més importants del mediterrani i del món.
Atès les declaracions de la Presidenta Armengol en el seu
debat d’investidura on assegurà que una de les prioritats del seu
Govern serà limitar les escales de creuers a les illes.
Atesa la inquietud manifestada per la ciutadania i els sectors
econòmics i comercials de Balears i, en especial, de la ciutat de
Palma, en relació a l'esperit prohibicionista propi de la senyora
Armengol, que en cas aposta per gestionar i donar solucions al
creixement de les arribades de creuers, a la manca d’ordenació
de les freqüències, a la carència per part de les administracions
públiques per atendre les necessitats de l’activitat i els impactes
mediambientals que se'n puguin derivar.
Atès que la afluència i la concentració de creuers i turistes
als ports de Balears és diferent en nombre i freqüència a
cadascun d’ells i per tant els afecta de manera diferent, sent el
Port de Palma el que rep la major part del trànsit de creuers de
Balears, resulta necessari un tractament i valoració diferenciat,
per port i illa, en funció de les necessitats, a l'hora que es dona
resposta a aquest segment turístic tant important per a les Illes
Balears.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, l'Autoritat Portuària de les Illes Balears i l'Ajuntament
de Palma, a impulsar les noves tecnologies com a mecanismes
per a la gestió dels fluxos turístics a determinades zones de la
ciutat de Palma, en aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears valora molt positivament iniciatives com ara la web i
l'app "welcomepalma" que possibilita que els nostres visitants
estiguin informats, en temps real, de la afluència existent al
llocs més visitats i demandats de la ciutat, al temps que ofereix
rutes alternatives per als turistes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l'Autoritat Portuària de les Illes Balears, a estudiar la
possibilitat de que els ports de Balears construeixin les
infraestructures necessàries per tal que durant les seves escales,
els creuers i la resta de bucs de gran eslora puguin connectar-se
a la xarxa elèctrica amb l’objectiu d’evitar al màxim les
emissions contaminants. Així mateix insta les administracions
esmentades a estudiar la possibilitat de que els ports de Balears
disposin de les infraestructures necessàries per recollir les
aigües residuals evitant, al màxim, els abocaments a la mar.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l'Autoritat Portuària de les Illes Balears a impulsar
conjuntament amb els consells insulars, ajuntaments, Ports de
Balears i el sector turístic, una estratègia de promoció de
turisme de creuers adaptada a cadascuna de les diferents
realitats de les illes i ports i, en especial, per a la ciutat de
Palma, abordant l'ordenació i coordinació de l’arribada de
creuers, la desestacionalització i les accions de comunicació
conjunta amb les navilieres, entre d’altres.
Palma, a 26 de juliol de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
C)
1. El Parlament de les Illes Balears constata els efectes positius
que, de manera objectiva, genera el turisme de creuers en
relació a la creació de riquesa, llocs de feina i posicionament
turístic per a les Illes Balears, i insta el Govern de les Illes
Balears a que es comprometi a fer feina, conjuntament amb el
sector privat, per tal de donar les millors solucions en termes
econòmics, socials i mediambientals, presents i futurs, respecte
al turisme de creuers.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’una mesa de feina específica per al
turisme de creuers, on estiguin representats tots el actors, tant
del sector públic com del sector privat, així com les entitats
socials vinculades, i en la que es puguin consensuar i proposar
les millors solucions a les administracions competents.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a encarregar l'elaboració d'un informe tècnic, elaborat
per un organisme independent, on es plantegin els efectes
positius i, si escau, negatius que genera el turisme de creuers a
les Illes Balears i es proposin les mesures adients per tal de
gestionar, de manera objectiva, eficaç i eficient aquesta
activitat turística.

RGE núm. 3955/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a detecció precoç del càncer de mama.
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 Ple.
El programa de detecció precoç de càncer de mama que
realitza la Conselleria de Salut de les Illes Balears va dirigit a
totes les dones residents a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera que tinguin entre 50 i 69 anys. No importa quina
assegurança tinguin ni el lloc de naixement.
L’estudi mamogràfic rutinari consisteix en la realització de
dues projeccions (radiografies) de cada mama, les quals
s’anomenen tècnicament crani cabdal i obliqua mitja lateral.
Les mamografies les llegeixen dos radiòlegs/radiòlogues per
separat (doble lectura independent).
L'interval més adequat entre mamografies és el que permet
maximitzar els beneficis del garbellat amb el menor nombre de
mamografies realitzades al llarg de la vida de les dones.
L'interval proposat en tots els programes de garbellat és de 2
anys.
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Anualment a Espanya es diagnostiquen uns 16.000 casos de
càncer de mama i es produeixen al voltant de 6.000 defuncions
per aquesta malaltia. És el quart tumor més diagnosticat al país
i el primer entre les dones.

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 Ple.

A Balears, cada any es diagnostiquen al voltant de 300 nous
casos (segons les dades del Registre de càncer de Mallorca).

Des que l'any 1974 s'establí la Selectivitat, posteriorment la
PAU i actualment l'EBAU, el sistema d'accés a la universitat
determina cada any el futur professional de milers d'estudiants
al nostre país.

La majoria de casos apareixen en dones de 50 o més anys
i és menys freqüent abans dels 35, la majoria de dones
diagnosticades d’aquest tipus de càncer no tenen antecedents
familiars de la malaltia, però és la principal causa de mort en
dones d’aquesta edat.
Diagnosticar el càncer de manera precoç permet millorar el
pronòstic de la malaltia, disminuir l’impacte dels tractaments
i els seus efectes secundaris, augmentar la supervivència i
reduir la mortalitat.
Des de fa mesos milers de dones de les Illes Balears no són
citades per realitzar una mamografia de prevenció del càncer de
mama degut a la falta de radiòlegs que interpreten les proves
diagnostiques.
La coordinadora de la Estratègia de Càncer de les Illes
Balears, Carmen Sànchez-Contador, ha reconegut recentment
als mitjans de comunicació que “entre las mujeres que no han
sido citadas las habrá de todas las edades. Con cincuenta años
cumplidos que deberían haberse sometido a la primera
mamografía tal y como establece el cribado poblacional, y de
otras edades a las que debería habérseles citado para las
segundas y sucesivas pruebas diagnósticas del programa”.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de les Illes Balears a publicar amb transparència el grau de
compliment del programa de detecció precoç de càncer de
mama a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de les Illes Balears a elaborar un pla de xoc per tal que es
realitzi, a totes aquelles pacients de 50 a 69 anys a les quals no
s’hagi efectuat, la primera i les successives visites
diagnòstiques de càncer de mama i la prova complementària
diagnòstica tal i com estableix el programa autonòmic de
detecció precoç de càncer de mama abans de l’any 2020.
Palma, a 29 de juliol de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 3981/19 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 4078/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a enunciats bilingües, harmonització de continguts, criteris
d'avaluació i taxes en les proves d'accés a la universitat
(EBAU).

Any rere any, en acabar el curs acadèmic, se celebra a tot
Espanya l'Avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat
(EBAU) -més coneguda com a Selectivitat. El resultat obtingut
en aquesta prova, combinat amb la nota mitjana de batxillerat,
és el que permetrà després als joves batxillers continuar els
seus estudis en un centre universitari. Per suposat sempre que
l'hagin superat, cosa que sol succeir en un percentatge altíssim
de casos -superior, generalment, al 90%. Així, per exemple,
aquest any 2019 a Balears la proporció ha estat del 91,6% en
primera convocatòria i del 61,5% en segona convocatòria.
La Constitució Espanyola reconeix com a dret fonamental
la igualtat davant la llei de tots els ciutadans en el seu article
14, "sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de
naixement", i reserva a l'Estat, en el seu article 149.1.30, la
competència exclusiva sobre la "regulació de les condicions
d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i
professionals, i normes bàsiques per al desenvolupament de
l'article 27 de la Constitució, que garanteix el dret a l'educació,
a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders
públics en aquesta matèria".
No obstant això la realitat és que, com que hi ha 17 sistemes
de proves d'accés a la universitat a Espanya, existeixen
diferències substancials en l'estructura, en els blocs de
continguts i en els criteris de correcció. La conseqüència de
tanta disparitat és que estudiants d'unes comunitats obtenen
millors notes i, per tant, tenen més possibilitats d'accedir a
places en universitats a les quals no entren alumnes que passen
per exàmens més exigents.
Com a exemple, a Canàries no s'avaluen blocs de contingut,
com el discurs literari o el coneixement de la llengua, que sí
apareixen en els exàmens d'altres comunitats. També hi ha
diferències respecte dels criteris de correcció ortogràfica.
Balears contempla la possibilitat d'aprovar amb 13 faltes
d'ortografia, Astúries no ho especifica i Extremadura i CastellaLa Manxa suspenen l'examen amb més de 5 faltes. A CastellaLleó lleven 0,25 punts per falta i 0,50 per accent mal posat,
però únicament a partir de la desena. Les pautes de correcció
són més estrictes a Catalunya, on es descompta 0,1 per cada
falta, i, a la de Madrid, 0,5 punts.
Si es comparen els resultats de la Selectivitat amb
l'avaluació que realitza l'OCDE als alumnes de 15 anys -el
denominat Informe PISA- s'observa que els estudiants de
regions excel·lents en aquest rànquing internacional empitjoren
a la Selectivitat, mentre que els de les autonomies endarrerides
obtenen dos anys més tard resultats sospitosament
espectaculars, cosa que apunta al fet que l'examen és molt fàcil
o la correcció molt generosa.
És sospitós també que segons les dades de l'EBAU de 2017
Balears sigui al darrer lloc del rànquing en percentatge
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d'excel·lents en selectivitat amb un percentatge del 2,18%,
mentre que a Canàries, la primera del rànquing, és del 32,09%.
Així mateix, si ens fixam en els resultats obtinguts pels
batxillers balears a la prova de llengua castellana de l’EBAU de
2018 veure que la nostra comunitat autònoma obté la nota
mitjana més baixa, un 5,78. Però si ens fixam ara en la mitjana
de Castella-Lleó d’aquesta prova -un 5,58, que la situa com a
penúltima en el rànquing de comunitats autònomes, just abans
de Balears- i en la de Canàries -un 7,46 i primera en la
classificació- haurem de convenir que el nivell dels batxillers
de Balears no deu ser tan baix com sembla. Desgraciadament
en el nostre cas no podem recórrer a la comparació amb PISA
perquè la prova de comprensió lectora es realitza en català i no
en castellà.
En concret el que passa és que mentre Castella-Lleó lidera
tots els rànquings de qualitat educativa a nivell nacional, els
estudiants d’aquesta comunitat autònoma obtenen de manera
sistemàtica mitjanes més baixes a la prova EBAU, la qual cosa
genera un perjudici per als estudiants segons el territori
d’Espanya en què resideixin, especialment quan volen ingressar
en facultats que exigeixen notes de tall més elevades.
És per això que la solució a aquesta situació ha de venir
mitjançant l’establiment d’una prova única i comuna d’accés a
la universitat per a tot el territori espanyol, amb uns criteris de
correcció comuns. Aquesta prova única permetria garantir la
igualtat d’oportunitats que recull la nostra Constitució, essent
un sistema just i equitatiu.
A tot el que venim indicant, i que posa de manifest les
enormes diferències territorials existents, s’afegeix el fet que en
determinades comunitats la Conselleria d’Educació no ofereix
els resultats de l’EBAU per centre educatiu, cosa que
impossibilita que els alumnes i les seves famílies coneguin,
abans d’inscriure’s en un d’ells, el percentatge d’aprovats que
obté cada centre. Una de les comunitats autònomes on es dóna
aquesta falta de transparència precisament és Balears.
A més, existeix un altre factor generador de desigualtats en
l’accés, i són les taxes de pagament per realitzar les proves.
Actualment les taxes per realitzar les proves són establertes per
les 17 comunitats autònomes. Segons els desglossament per
comunitats i només tenint en compte les taxes de la fase
obligatòria i els drets d’examen, ens trobam que Aragó és la
comunitat on més es paga, amb 124 euros, seguida per La
Rioja, amb 115 euros. Les que paguen menys taxes són Galícia,
amb 63 euros; Andalusia, amb 58 euros; i Castella-La Manxa,
amb 53 euros. Els preus de la resta de les comunitats varien
dins aquesta forquilla, i els de Balears, en concret, són de 69
euros.
Així mateix a les Illes Balears ens trobam amb una altra
limitació a la igualtat d’oportunitats dels nostres estudiants.
Encara que la UIB fa dos anys que possibilita que els alumnes
de selectivitat puguin demanar els seus exàmens en castellà des
de fa dos cursos, la pràctica és desigual i dificultosa per als
estudiants castellanoparlants, que continuen discriminats a
l’hora d’exercir el seu dret davant dels que opten pel català, i
han de fer una sol·licitud que els estigmatitza per poder obtenir
els enunciats en castellà. A la convocatòria de juny faltaren
exàmens en castellà en algunes classes i els alumnes que
demanaren les seves proves en aquesta llengua hagueren
d’esperar 15 minuts. Amb aquesta fórmula s’obliga a més als
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alumnes que prefereixen els enunciats en castellà a aixecar la
mà per sol·licitar-los de forma expressa, ja que els exàmens es
reparteixen amb els enunciats en català per defecte. Davant
aquestes queixes la resposta de la UIB fou que “la llengua
oficial de la universitat és el català”.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè al seu torn insti el Govern d’Espanya a:
1. Obrir, en el si de la Conferència Sectorial d’Educació, un
procés de debat i negociació per desenvolupar un sistema
d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat
homogeni que garanteixi la igualtat tant en els continguts com
en els criteris d’avaluació, i corregeixi d’aquesta manera els
desajustaments territorials existents, tant en els resultats de
l’EBAU com en el conseqüent accés a la universitat. Per
garantir així l’accés en igualtat de condicions a la universitat de
tots els estudiants, sigui on sigui que resideixin, i acabin amb
les situacions discriminatòries que es produeixen actualment.
2. Obrir, en el si de la Conferència Sectorial d’Educació, un
procés de debat i negociació per harmonitzar les taxes que
s’han de desemborsar a cada comunitat autònoma per
presentar-se a les proves d’Avaluació de Batxillerat per a
l’Accés a la Universitat (EBAU).
3. Obrir, en el si de la Conferència Sectorial d’Educació, un
procés de debat i negociació per harmonitzar procediments,
adaptacions i un calendari únic per presentar-se a les proves
d’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat
(EBAU).
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears i a la Universitat de les Illes Balears
a:
1. Garantir l’entrega dels enunciats de les proves d’accés a la
universitat en les dues llengües oficials de la nostra comunitat
autònoma en el mateix full (enunciats bilingües) per evitar
qualsevol tipus d’assenyalament i estigmatització, tal com
ocorre actualment.
2. Desenvolupar mecanismes de transparència i publicitat de les
notes mitjanes per centre educatiu de l’EBAU tant en el BOIB
com en un portal web habilitat per la Conselleria d’Educació,
on aquesta informació es trobi disponible perquè estudiants i
famílies puguin consultar i conèixer les dades a l’hora
d’escollir un centre de batxillerat.
Palma, a 29 de juliol de 2019
La portaveu adjunta
Patricia Guasp i Barrero

E)
RGE núm. 4024/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a per la república.
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 Ple.
La Constitució Espanyola estableix a l’article 1.3 que la
forma política de l’Estat és la monarquia parlamentària. 41 anys
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després de l’aprovació de la Constitució, el model d’Estat està
en entredit, no només per les forces polítiques que es
consideren republicanes, sinó per bona part de la ciutadania. En
aquest sentit, les enquestes demoscòpiques demostren que des
de fa anys, el suport popular a la monarquia s’ha esfondrat.
Curiosament, des del mes d’abril de 2015, ja amb el nou
monarca, el Centro de Investigaciones Sociológicas no ha
demanat a la ciutadania sobre la percepció que tenen de la
monarquia. I no ho han fet ni els governs del PP ni del PSOE.
El Sr. Tezanos, actual responsable de CIS, manifestà, el passat
gener de 2019, que el CIS no demanava sobre la monarquia
perquè no era un problema per als espanyols, curiosa resposta
quan els sondejos que publiquen altres entitats demoscòpiques
i mitjans segueixen apuntant a aquesta desafecció cap a la
monarquia. Esperpènticament hem passat de 2 a 4 reis en
aquest període.
Cada dia està més en dubte que la figura del Cap d’Estat no
pugui ser escollida democràticament i que passi de pares a fills,
com va passar el mes de juny de 2014 en què el rei Joan Carles
va abdicar i el seu fill va ocupar el seu càrrec. Un dels principis
bàsics de la democràcia i de l’Estat de dret és que tothom és
igual davant la llei. En el cas de la Monarquia es fa una clara
excepció, no només pel fet que ningú que no sigui Borbó no
podrà ostentar mai el càrrec de Cap d’Estat, sinó que els
privilegis econòmics, socials i fins i tot legals dels quals
gaudeixen els membres de la Casa Reial posen en dubte la
igualtat.
Per una banda, els escàndols de corrupció que han afectat
directament la Casa Reial, amb el “cas Noos” al capdavant,
amb una sentència per la qual s’ha condemnat a presó el cunyat
de l’actual rei, i la seva germana Cristina ha estat considerada
responsable civil a títol lucratiu. Els negocis il·legals pels quals
han estat condemnats es feien davall el paraigües de ser
membres de la Casa Reial.
En paral·lel a aquest escàndol, també han sorgit nombroses
informacions sobre el suposat patrimoni ocult de la família
reial, especialment del rei emèrit, Joan Carles I.
Per altra banda, el Rei només ha romput una vegada el seu
silenci i la seva neutralitat partidista sobre temes que afecten la
població. I no va ser per parlar de la corrupció, l’atur, la
precarietat, el difícil accés a l’habitatge, la pobresa infantil, el
fracàs escolar o qualsevol dels altres problemes que tenim, sinó
que va oferir un discurs en el qual va avalar la violència
policial envers la ciutadania catalana que havia decidit anar a
votar. El dia 3 d’octubre, el Rei es va posicionar a favor d’una
part dels seus súbdits i en contra d’una altra part, concretament
contra la ciutadania catalana que va anar a votar l’1 d’octubre,
ja votàs sí o no a la consulta plantejada per la Generalitat de
Catalunya. En prendre partit en aquesta qüestió, es va
autoeliminar com a possible element que servís per solucionar
el conflicte.
Aquests dies, previsiblement, el Rei visitarà Mallorca, una
illa que l’ha acollit a ell i la seva família de forma molt amable
i on tenen un palau, Marivent, a la seva disposició. Aquest
palau va ser donat per Joan de Saridakis per tal que fos
convertit en museu, no en residència estiuenca del Rei i la seva
família, fet pel qual mostram la nostra desaprovació.
Per tots aquests motius, proposam els següents acords:

1. El Parlament de les Illes Balears exigeix la convocatòria
d’un referèndum vinculant perquè la ciutadania de les Illes
Balears i la de l’Estat espanyol decideixi quina fórmula d’estat
desitja, entre monarquia i república, sense perjudici d’altres
debats i referèndums sobre nous processos constituents.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que es torni a demanar regularment a la ciutadania per l’opinió
sobre la monarquia en les enquestes del CIS.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Casa Reial que
renunciï a l’ús i gaudi del Palau de Marivent.
4. El Parlament de les Illes Balears acorda remetre aquesta
declaració al Govern de les Illes Balears, al Parlament de
l’Estat Espanyol i al cap d’estat.
Palma, a 31 de juliol de 2019
El diputat
Josep Ferrà i Terrasa
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 4026/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa del sector de turístic i contra els actes de
turismofòbia a les Illes Balears.
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 Ple.
El turisme a les Illes Balears és un sector estratègic, per la
creació de riquesa, per a la creació de llocs de feina, per al
posicionament de les nostres illes al món i també per contribuir
a mantenir i millorar cada dia els serveis als ciutadans.
D’aquesta indústria depèn, directament o indirectament, la
immensa majoria de la societat de Balears.
El turisme resulta també un factor clau en la valorització del
nostre patrimoni natural, històric i cultural, i resulta un eix
transversal per dinamitzar la resta de sectors econòmics.
També es cert que com qualsevol activitat econòmica es
veu sotmesa a situacions conjunturals que s'han de gestionar en
benefici de tots.
Prop del 35% de l'ocupació a les Illes Balears està generada
directament per la indústria turística. Això representa més de
150.000 llocs de feina, gràcies a la qual cosa la nostra
comunitat ha estat la primera a superar la greu situació
econòmica dels darrers anys. A més, el turisme representa el
45% del PIB de les Illes Balears o, el que és el mateix, més de
12.000 milions d’euros, i un 40% del total dels impostos que es
paguen a les Illes i que suposen quasi 2.000 milions d’euros de
recaptació.
Però son ja diverses les temporades turístiques en què s'han
manifestat una sèrie d'accions vandàliques i violentes
impulsades per determinats col·lectius, que atempten contra els
interessos turístics de la nostra comunitat i duen a terme
accions intimidatòries que tenen com a objectiu boicotejar la
temporada turística a les Illes Balears i danyar la nostra terra.
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Enguany lamentablement hem de tornar a conviure amb
missatges antiturístics i a observar actes vandàlics del tot
inacceptables, com ara el que s’ha produït recentment a
Campos per part d’un grup radical que va omplir de pintades
turísmofòbiques els antics búnquers de la platja d'Es Trenc, que
van ser recuperats pel col·lectiu Boa Mistura el 2014.
Missatges d’odi, acusant els turistes d’assassins de l’illa, que la
posidònia és millor que ells i que els envien a l’infern. Accions
que ens fan avergonyir com a ciutadans i que res tenen a veure
amb el sentir de mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs, pobles acollidors des de sempre.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a les
recents actuacions vandàliques ocasionades en forma de
pintades turismofòbiques a les platges d'Es Trenc, dins el marc
d’una campanya radical contra el turisme a les Illes Balears i
com un atac contra actius molt importants, com són el nostre
patrimoni i la confiança en el destí.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la més ferma
condemna a qualsevol acte vandàlic, actuació violenta o
manifestació fòbica que s’hagi produït contra el turisme a les
Illes Balears i especialment contra els actes vandàlics a
Campos, on s’ha atacat a més el nostre patrimoni.
3. El Parlament de les Illes Balears reconeix el valor econòmic,
social i cultural del turisme i la necessitat de preservar-lo i
enfortir-lo en tant que és un patrimoni de tots els balears i que
contribueix a l’òptim desenvolupament social.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i les diferents administracions competents a actuar amb
contundència davant els actes vandàlics contra el sector turístic
o manifestacions de fòbia explícita a fi que es persegueixin
judicialment o administrativament aquests actes, denunciant-los
davant la Fiscalia i, si escau, personant-se en qualsevol
diligència oberta per aquesta raó.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
protegir la imatge turística de les Illes Balears i la preservació
del seu prestigi com a destí hospitalari i de qualitat, i la
necessitat de revaloritzar la figura del turista i del fet turístic
com a font de beneficis per al conjunt de la societat. En aquest
sentit, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una campanya proturisme, per tal
d’apropar aquesta important indústria a la ciutadania.
Palma, a 31 de juliol de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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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 Ple.
Tenir dues llengües oficials reconegudes en igualtat de
condicions per l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
suposa una riquesa i una suma respecte d'altres comunitats que
manquen de llengua pròpia i és la responsabilitat de tots,
protegir-les i fomentar el seu estudi i coneixement, amb les
modalitats pròpies, perquè no es perdi una part important de
tots els balears.
No obstant això, cada vegada més associacions, entitats i
plataformes que promouen la imposició lingüística, això és, que
fomenten l'ús excloent de la llengua catalana en detriment de la
nostra altra llengua oficial, la llengua castellana, i que poden
servir de suport al separatisme i de propaganda independentista,
són subvencionades pel Govern de Catalunya, la Generalitat
Valenciana i també pel Govern dels Illes Balears. I a més,
sense fomentar, com es recull a l'article 35 del nostre Estatut de
Autonomia, l'estudi i la protecció de les modalitats insulars del
català pròpies de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
L'any passat 2018 el Govern dels Illes Balears van
augmentar un 29% els projectes i un 47% les entitats
beneficiàries d'ajudes i subvencions per a actuacions de
“foment de l'ús de la llengua catalana”, entre ells dos projectes
el beneficiari dels quals ha estat “Plataforma per la Llengua”,
una entitat coneguda per les seves pràctiques habituals
d'assenyalament a comerciants i pel seu recent espionatge a
nens durant les hores d'esbarjo en centres escolars de Catalunya
suposant un atac als drets més fonamentals dels menors, les
seves famílies i els propis docents que no coneixien aquest
“estudi”. Així mateix, l'11 de juliol del present any s'ha
concedit una nova subvenció per import de 30.000 euros per a
un projecte de voluntariat lingüístic a aquesta mateixa
plataforma.
A això se suma que el passat 1 de juliol l'Institut d’Estudis
Baleàrics va concedir una subvenció per import de 12.499,10
euros a Mulay Embarek Sidi Larosi per a l'organització de
“Mur – Festival de Música Urbana i Reivindicativa” sota el
lema “Ni exili, ni presó, llibertat d’expressió!” que tindrà lloc
a Felanitx el pròxim 12 d'octubre. En aquest festival participarà
el cantant Valtonyc com a cap de cartell, condemnat a tres anys
i mig de presó per enaltiment del terrorisme i amenaces i
injúries a la Corona. A més de reivindicar “els casos de
repressió de l'Estat espanyol”, el festival també té com a
objectiu la reivindicació de la llengua catalana com a “llengua
minoritzada i que històricament ha estat marginada en els
àmbits institucionals en els territoris dels Països catalans”, com
expliquen els organitzadors en la pàgina web del festival.

G)

Resulta clarament inapropiat, tenint en compte l'objectiu del
festival, que el cartell del festival porti els logos de
col·laboració del Govern i de l'Institut d’Estudis Baleàrics. Un
cartell que compta amb aquest lema que suposa un atac contra
el nostre sistema judicial, el nostre estat de dret i que compta
amb la participació d'un condemnat i fugat de la justícia.

RGE núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a les subvencions a entitats polititzades d'imposició
lingüística i suport al separatisme i de propaganda
partidista en contra del nostre sistema democràtic.

Des de les administracions públiques no es pot legitimar ni
directament ni indirecta aquells que intenten desprestigiar les
institucions democràtiques del nostre país carregant contra el
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nostre sistema judicial i l'autonomia del poder judicial, pilar del
nostre estat de dret.
Consideram que no es poden sostenir amb diners públics
entitats o projectes l'objectiu dels quals sigui el de servir com
a instruments d'agitació i propaganda partidista i haurien de
despolititzar-se totes les ajudes i subvencions a entitats
l'objectiu de les quals vulneri els drets i les llibertats reconeguts
per la Constitució Espanyola i el nostre Estatut d'Autonomia.
Tenint present tot l'anterior, el Grup Parlamentari de
Ciudadanos presenta la següent:
Proposició no de llei
El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears perquè:
1. Deixi de concedir subvencions discrecionals i de
concurrència pública a entitats, associacions o plataformes
polititzades de suport al separatisme i de propaganda
independentista.
2. Deixi de subvencionar entitats, associacions o plataformes
que en realitat no tenguin com a objecte el foment del
coneixement de la llengua catalana, sinó que el seu únic
objectiu sigui la imposició lingüística de la llengua catalana, és
a dir, el foment de l'ús de la llengua catalana en detriment de la
llengua castellana amb finalitats identitàries.
3. Tingui en compte el mandat de l'Estatut d'Autonomia de
fomentar l'estudi i la protecció de les modalitats insulars del
català pròpies de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Palma, a 5 d'agost de 2019
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

H)
RGE núm. 4155/19 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 4235/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a auditoria integral (financera i operativa de gestió i
eficiència) del Govern de les Illes Balears i del seu sector
públic instrumental.
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 Ple.
En el context actual de desacceleració de l'economia balear,
que creix només a un 2% i no al 2,7%, com va pronosticar
erròniament el Govern, d'augment de l'atur el mes de juliol,
d'una més que previsible caiguda de la recaptació tributària i
fiscal, d'augment del dèficit de la CAIB en 412 milions d'euros
ja el mes de maig, hem de sumar el requeriment del Govern
central al Govern de les Illes Balears perquè escometi
ajustaments en el pressupost i retallades en les partides
pressupostàries després de l'incompliment del sostre de despesa
permès pel Ministeri d'Hisenda en més de 240 milions, excés
de despesa el 2018 que s'haurà de corregir en els comptes de
2019. El Govern està obligat a fer un ajustament de 500 milions
d'euros en els seus pressuposts per complir les regles
d'estabilitat.

Donada la situació econòmica i financera de la comunitat
autònoms de les Illes Balears, és important que els ajustaments
pressupostaris que obligatòriament ha de dur a terme el Govern
es facin eliminant duplicitats, despeses supèrflues i no
"retallant" serveis sanitaris, educatius o d'assumptes socials.
Per això consideram que davant aquesta situació es fa més
necessària que mai la realització d'una auditoria integral dels
comptes de la CAIB i del seu sector públic instrumental amb
l'objectiu d'eliminar duplicitats i la despesa supèrflua per
obtenir una administració basada en els principis d'eficàcia,
economia i eficiència.
El control econòmic financer és un instrument fonamental
per a la millora de la transparència i la gestió en el sector
públic. L'auditoria és l'eina més important per al control
econòmic financer i en la utilització de fons públics d'acord
amb les normes i les directrius vigents i amb els criteris
d'eficàcia, economia i eficiència que exigeixen la llei i l'ètica.
Tenint present tot l'anterior, el Grup Parlamentari de
Ciudadanos presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Dur a terme una auditoria integral de tota la despesa del
Govern de les Illes Balears a càrrec de l'Autoritat Independent
de Responsabilitat Fiscal (AIReF), tant de l'administració de la
CAIB com dels ens instrumentals del sector públic, amb
l'objectiu d'eliminar duplicitats, la despesa supèrflua, i
reorientar-la a la finançació dels serveis públics essencials
(sanitat i educació). Per això, a més d'una auditoria financera,
instam a realitzar una auditoria operativa, de gestió, d'economia
i d'eficiència.
2. Tenir en compte aquesta auditoria per dur a terme els
ajustaments pressupostaris necessaris, ja anunciats pel Govern
de les Illes Balears a instància del Govern central, donat
l'incompliment del sostre de despesa permès pel ministeri.

Palma, a 5 d'agost de 2019
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

I)
RGE núm. 4253/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
4275/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impulsar una oficina local situada a Eivissa de l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a les illes
d'Eivissa i Formentera.
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 Ple.
La distribució d'aigua a Eivissa i Formentera es caracteritza
per un subministrament insuficient i de baixa qualitat que
afecta tant particulars com hotels i no només a la capital,
Eivissa, sinó, i de forma més greu, a zones com Cala Carbó,
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Cala Molí o Cala Vedella, on ha estat necessari, fins i tot,
recórrer a dessaladores portàtils per potabilitzar aigua, posat
que les dessaladores d'Eivissa, Sant Antoni, i Santa Eulàlia no
aconsegueixen garantir el proveïment a l'estiu per a consum
humà i a l'illa d'Eivissa, més del 70% del total d'aigua
consumida, ho és per a ús humà i a aquesta data sols un 6% de
l'aigua subterrània ho és per a usos agrícoles.
També s'ha de remarcar, que des de l'any 2001 les illes
d'Eivissa i Formentera han passat 14 anys en prealerta de
sequera i els altres 4 anys en alerta de sequera, el que no fa més
que posar en evidència la situació de sobrexplotació dels
aqüífers pitiüsos, on el 80% de les masses d'aigua subterrànies
es troben en situació de sobrexplotació i sense comptar que en
els últims 6 anys s'ha viscut un augment de les masses
d'aqüífers salinitzades a l'illa.
Als problemes de distribució de l'aigua s'afegeixen
problemes de depuració de les aigües residuals, de reutilització
de les aigües on només el 7% de les aigües residuals són
reutilitzades, però on el 60%, després d'un tractament terciari,
són abocades al mar i això sense que es respectin la normes de
la Unió Europea i de la nova Llei agrària sobre aquest tema i de
la falta de recuperació ambiental que passa per la recuperació
d'ecosistemes aquàtics, que només depèn de la reducció de la
pressió sobre els aqüífers i que les autoritats pitiüses i les
balears liderin la seva millora i la seva conservació.
En les últimes inspeccions realitzades per una prestigiosa
associació local d'Eivissa, es va demostrar que les depuradores
a les quals se'ls van realitzar anàlisis, havien abocat al mar més
de 50 milions de metres cúbics d'aigua amb valors de patògens
molt per sobre dels permesos per la legislació en vigor, el que
suposa que el 40% dels abocaments d'aigua al mar ho són sense
la correcta depuració.
Tots els partits polítics presents avui al Parlament balear
van acordar, a Eivissa i durant la passada campanya electoral,
un Pacte per l'aigua que té per objecte:
1. “Garantir un proveïment d'aigua de qualitat i prevenir els
riscos de sequera”.
2. “Assegurar una adequada depuració de les aigües residuals”.
3. “Promoure la reutilització d'aigua i llots de depuradores per
a usos agrícoles, urbans i ambientals”.
4. “Millorar l'estat ecològic d'aqüífers, zones humides, torrents
i el riu Santa Eulària”.
És per això, i atès que la competència en matèria de la
gestió de l'aigua per a les zones d'Eivissa i Formentera és, en
virtut de l'article 2 del Decret 129/2002, de 18 d'octubre, pel
qual es regula l'organització i el règim jurídic de
l'Administració hidràulica de les Illes Balears, i que comprèn
la zona terrestre i marina de les conques hidrogràfiques de
l'arxipèlag, així com les seves aigües de transició, subterrànies
i costaneres, associades a aquestes conques, del Govern balear,
que la solució a aquesta situació ha de venir per mitjà de
l'establiment d'una Agència de l'Aigua, a Eivissa, que gestioni,
des de la proximitat i de primera mà, els problemes existents i
sobre els quals existeix consens polític al Parlament balear.
El president del Consell Insular d’Eivissa, en la persona del
seu president, va sol·licitar a la presidenta del Govern que es
procedeixi al traspàs de competències en l'àmbit de gestió de
l'aigua. Des del grup parlamentari consideram que la
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transferència de competència al Consell no és la via més ràpida
ni més efectiva ni més econòmicament viable.
Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos demana al
Parlament de les Illes Balears que insti el Govern de les Illes
Balears perquè s'impulsi una oficina local de l'Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, dependent de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori, amb seu a Eivissa i
per a la gestió de la Conca Hidràulica Pitiüsa.
Palma, a 12 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

J)
RGE núm. 4278/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a accés a l'aparcament de l'Hospital de Can Misses.
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 Ple.
Avui en dia l'aparcament de Can Misses s'ha convertit en un
aparcament dissuasiu, utilitzat no només per veïns de la zona
sinó també per turistes, treballadors i persones que van a la
zones comercials de la ciutat. S'observa fins i tot el seu ús com
a “aparcament de llarga durada”.
La utilització de l'aparcament de l'Hospital de Can Misses
ha de ser d'ús exclusiu dels usuaris de l'hospital, ja que, per
exemple, el personal que presta servei en el centre ja disposa
d'un aparcament privat.
En aquesta situació, els malalts i els seus familiars es veuen
abocats a buscar estacionament en la zona blava, pagant la
tarifa corresponent, o acudint a aparcaments públics com el
d'Es Pratet, per després afrontar una llarga caminada fins a
l'hospital.
No hi ha dubte que la iniciativa de la gratuïtat de l'ús de
l'aparcament es va basar en bones intencions, però la seva
aplicació, vists els resultats, ha estat nefasta, com la de totes les
mesures electoralistes a les quals ens té acostumats l'equip de
govern que lidera la senyora Francina Armengol.
Com és possible que l'equip que va planificar la gratuïtat de
l'aparcament no hagi estat capaç de preveure, donat el greu
problema d'aparcament que existeix a la ciutat d'Eivissa, que
Can Misses es convertiria en un aparcament dissuasiu en greu
detriment dels usuaris de les instal·lacions hospitalàries?
El sentit comú ens diu que per garantir la gratuïtat de
l'estacionament per als usuaris de l'hospital s'ha de garantir que
l'ús és exclusiu per a aquests usuaris.
Per tot el que s'ha exposat, i atès que l'Ibsalut és el
responsable de la gestió de l'Hospital Can Misses i de les seves
dependències, Ciudadanos sol·licita al Parlament dels Illes
Balears que insti el Govern perquè:
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1. Es restableixin les barreres d'accés i sortida a l'aparcament de
l'Hospital Can Misses i la corresponent emissió dels tiquets
d'accés.
2. Que s'habiliti en els mostradors de l'hospital el servei de
validació d'aquests tiquets, perquè els usuaris de l'hospital
puguin abandonar les instal·lacions sense pagar.
Palma, a 13 d'agost de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
La portaveu suplent
Patricia Guasp i Barrero

K)
RGE núm. 4554/19, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
impuls de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar
i personal i de la corresponsabilitat.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.
L’Estatut d’Autonomia estableix als articles 30.16 i 70.20
les competències en matèria de conciliació.
La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i
homes, i la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies,
al seu article 25 estableixen que les administracions públiques
de les Illes Balears han d’establir i impulsar mesures que
fomentin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral,
mesures que s’han de formular sota el principi de
corresponsabilitat.
La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és un
dels principals reptes que tenen les famílies, i particularment de
les dones, que són qui de manera majoritària s’ocupen de les
tasques relacionades amb la cura dels infants i les persones
dependents. Nou de cada deu excedències concedides per a la
cura d’un familiar durant l’any passat varen ser sol·licitades per
dones.
Situacions quotidianes com les d’una malaltia lleu dels fills,
una cita en el metge, o reunions amb els tutors o les tutores de
l’escola són situacions que presenten dificultats per a moltes
famílies, especialment les monoparentals.
L’ampliació del permís de paternitat a vuit setmanes, i la
seva extensió a setze setmanes el 2021, és una bona passa en la
direcció de la corresponsabilitat i cobertura de la necessitat de
les famílies i els nadons durant gairebé el primer any de vida.
El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents
per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre
dones i homes en l'ocupació i l'ocupació, ha modificant la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, i l’Estatut dels Treballadors, entre d’altres
normatives. Ha suposat una passa decidida a favor del dret a la
conciliació de les persones treballadores, ja que qualsevol
empleat té dret a l'adaptació de la jornada i a sol·licitar
flexibilitat horària, canvi de torn o fins i tot teletreball sense

necessitat de reduir hores, ni salari, a més d’obligar les
empreses de més de cinquanta treballadors a tenir plans
d’igualtat per incorporar mesures de conciliació i
corresponsabilitat.
La posada en marxa per part del Govern de les Illes Balears
de deduccions de fins a 600 euros per motius de conciliació que
suposen fer front al 40% de les despeses d’escoleta, centre
d’educació infantil, menjador i activitats extraescolars dels
descendents o acollits menors de 6 anys, són eines que faciliten
a les famílies sufragar aquestes despeses.
Conscients que podem aprofundir encara més en aquestes
mesures i que s’han de fer propostes que tinguin en compte el
gènere per negociar mesures de corresponsabilitat que trenquin
les desigualtats entre dones i homes, presentem les següents
propostes d’acord:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un pla autonòmic de conciliació de la vida
laboral, familiar i personal des del principi de la
corresponsabilitat entre dones i homes que inclogui mesures
concretes als diferents àmbits. Aquest pla serà consensuat amb
els agents socials, les organitzacions sindicals i empresarials i
organitzacions feministes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a controlar mitjançant la Inspecció de Treball que les
empreses obligades per llei tinguin plans d’igualtat, tal i com
s’estableix a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, i impulsar un pla d’acció de
suport a les empreses de cinquanta fins a cent persones
treballadores que avancin en la implantació dels plans
d’igualtat com a mínim un any respecte de les dates previstes
com a límit màxim a la disposició transitòria dotzena de
l’esmentada llei.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a atorgar ajudes a les empreses de menys de cinquanta
persones treballadores que permetin fomentar mesures de
corresponsabilitat i millorar la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal de les persones treballadores, en especial el
teletreball, que afavoreix la racionalització, reordenació o
flexibilització horària de la jornada.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar apostant per les deduccions fiscals de
l’IRPF, dins el tram autonòmic, vinculades a la conciliació de
forma que no siguin deduccions regressives.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, conjuntament amb els ajuntaments,
l’obertura dels centres públics fora de l’horari lectiu mitjançant
activitats extraescolars, de suport acadèmic i esportives de
qualitat, planificades d’acord amb els centres, les associacions
de mares i pares i la comunitat educativa en el seu conjunt.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estendre de manera progressiva la creació de places
de l’etapa educativa 0-3 anys, així com la seva gratuïtat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir atorgant prioritat per a l’obtenció de places en
l’etapa educativa 0-3 anys a les famílies amb situacions de
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major protecció establertes a la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de
suport a les famílies.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar campanyes de sensibilització i
conscienciació per promoure el repartiment de les cures entre
homes i dones.

Palma, a 26 d'agost de 2019
Els portaveus
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

L)
RGE núm. 4591/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a exigència dels 177 milions d'euros addicionals de
bestretes a compte del sistema de finançament
(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 Ple.
Motivació del procediment d'urgència: atesa la greu situació
financera que pateix la nostra comunitat autònoma i l'alarma
que ha generat aquesta situació a la societat de les Illes Balears,
fa necessari que la cambra n'adopti una resolució al respecte el
més aviat possible.
El passat dia 31 de juliol de 2018, el Ministerio de
Hacienda dirigit per la Sra. María Jesús Montero comunicà, a
la corresponent reunió del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, els imports de les bestretes a compte del sistema de
finançament autonòmic per a l’any 2019 i la liquidació
definitiva de l’exercici 2017, a cada una de les comunitats
autònomes.
El volum total de recursos nets que havien de rebre les
comunitats autònomes l’any 2019 pels dos conceptes
assenyalats, d’acord amb la comunicació de juliol 2018,
ascendia a 108.058 milions d’euros, la qual cosa suposava un
increment de 4.161,6 milions d’euros respecte de l’exercici
2018. A més, s’havia d’afegir la regularització d’un problema
de decalatge en matèria d’IVA que suposava un perjudici pel
conjunt de comunitats autònomes d’uns 2.500 milions d’euros.
Per al cas de Balears, les bestretes a compte per a l’exercici
2019 i la liquidació definitiva de 2017 assolien un import de
2.665 milions d’euros, la qual cosa representava un increment
de 99 milions d’euros respecte de 2018, als quals s’havien
d’afegir uns 78 milions d’euros addicionals pel perjudici
derivat del decalatge de l’IVA. Amb tot, Balears havia de rebre
el 2019, d’acord amb la comunicació del Ministerio de
Hacienda del mes de juliol 2018, 177 milions d’euros
addicionals als que es reberen el 2018.
No obstant això, el Govern d’Espanya presidit pel Sr. Pedro
Sánchez fracassà en l’intent d’aprovar a les Cortes Generales
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el Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2019,
la qual cosa va derivar en la convocatòria d’eleccions generals,
trobant-nos a dia d’avui amb un govern d’Espanya en funcions
i una situació de pròrroga dels pressupostos de l’Estat per a
l’any 2018.
Davant l’escenari de prorroga pressupostaria i l’existència
d’un govern en funcions, la ministra Montero al·lega una
suposada impossibilitat de transferir els imports de les bestretes
a compte que el propi Ministerio de Hacienda comunicà a les
comunitats autònomes el juliol de 2018 i amb els quals es feren
els pressupostos autonòmics. Si es manté aquesta situació, que
per al cas de Balears suposa un perjudici de 177 milions
d’euros, es generaran necessàriament tensions de tresoreria i un
increment del dèficit a final d’exercici.
A pesar dels evidents perjudicis que aquesta situació
provoca per a la comunitat autònoma i, per tant, per als
ciutadans de les Illes Balears, el govern de la Sra. Armengol
manté una posició ambivalent on més que defensar els
interessos de Balears mostrant fermesa, contundència i
proposant solucions al greu problema que tenim, es defensen
interessos partidistes i s’acota el cap davant les consignes que
arriben des del Ministerio de Hacienda i La Moncloa.
Aquesta forma d’actuar contrasta amb la que, amb una
situació idèntica a l'apuntada prèviament, manifestà la Sra.
Armengol el mes de gener de 2018 davant un govern
d’Espanya presidit pel Sr. Rajoy. En aquell moment, quan no
feia ni quinze dies que ens trobàvem en situació de pròrroga
pressupostària, des del govern de la Sra. Armengol s’utilitzaven
paraules com triple traïció, robar a Balears, retall inacceptable
i es demanaven reunions immediates, mentre que a dia d’avui,
situats ja al més de setembre, es parla d’un diàleg que ningú sap
fins quan arribarà i es culpabilitza de la situació els partits
polítics de l’oposició.
Des del Grup Parlamentari Popular al Parlament de les Illes
Balears no estam disposats a acceptar aquesta situació. Volem
ser reivindicatius, a la vegada que aportam possibles solucions
al problema, dins el marc legal actualment vigent.
Per això, entenem que s’ha de donar compliment immediat
al que disposa la Llei 22/2009, que regula el sistema de
finançament de les comunitats autònomes. Concretament, a
l’article 11.2 s’estableix textualment:“Per a la determinació de
l’import de les bestretes a compte assenyalades en el paràgraf
anterior s’utilitzaran les previsions existents a la data
d’elaboració pel Govern de l’avantprojecte de llei de
pressupostos general de l’Estat de l’exercici que correspongui”.
Donat que el Govern d’Espanya elaborà no només
l’avantprojecte de pressuposts generals de l’Estat, sinó el
projecte de pressupostos que es presentà el mes de gener de
2019, existeix una obligació legal de transferir els fons a les
comunitats autònomes d’acord amb les previsions contingudes
al projecte de pressuposts, encara que aquests no s’aprovessin
a les Cortes Generales.
L'única limitació existent actualment és la insuficiència de
crèdit als pressupostos de despesa prorrogats per tal de fer front
a les transferències de fons a les comunitats autònomes. No
obstant això, res no impedeix que el Consejo de Ministros
habiliti crèdit adequat i suficient per fer front a aquests
pagaments, aprovant un reial decret llei amb aquesta finalitat.
Entenem que si hi havia una situació d’extraordinària i urgent

186

BOPIB núm. 9 - 6 de setembre de 2019

necessitat per tal que un govern en funcions aprovés els decrets
lleis dels anomenats “divendres socials”, també ens trobam
davant aquest situació per transferir els fons que les comunitats
autònomes necessiten per finançar competències com la sanitat,
l’educació o els serveis socials.
Per tant, consideram que la ministra Montero ha perdut tota
la credibilitat defensant la impossibilitat de transferir els 177
milions d’euros que corresponen a Balears, al·legant primer un
informe de l’Advocacia de l’Estat que a posteriori s’ha
demostrat que no existia, i exigint després un informe a la
mateixa advocacia per defensar una posició prefixada i sense
buscar cap ni una solució. Entenem que la intransigència que
mostra la Sra. Montero respon molt més a criteris polítics que
pretenen forçar una investidura que a criteris tècnics i, per tant,
amb voluntat política es pot resoldre el problema.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta per a la
consideració del Ple del Parlament de les Illes Balears la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mostrar una actitud ferma i contundent davant el
Govern d’Espanya, per tal d’exigir amb caràcter immediat els
177 milions d’euros addicionals de bestretes a compte de 2019
i liquidació definitiva de 2017, així com els recursos derivats
de la problemàtica amb el decalatge a l’IVA, que es preveuen
als pressupostos generals de la comunitat autònoma per a l’any
2019.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministerio de
Hacienda a convocar, amb caràcter immediat, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera per tal de trobar una solució
consensuada al problema de les transferències dels fons del
sistema de finançament autonòmic per a l’any 2019.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a donar compliment immediat al que disposa la Llei 22/2009,
que regula el sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia. A
més, el Parlament de les Illes Balears insta el Consejo de
Ministros a aprovar, si aquesta és la millor solució derivada del
consens entre el Govern de l’Estat i els de les comunitats
autònomes, un reial decret llei que permeti transferir
immediatament els fons a les comunitats autònomes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una urgent negociació amb el Govern de
l’Estat i esgotar la via política, per tal de trobar una solució que
permeti transferir la totalitat dels recursos del sistema de
finançament que corresponen a les Illes Balears l’any 2019. No
obstant això, en el cas que el dia 30 de setembre la via política
no hagi permès trobar una solució, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a emprendre la via
judicial.
Palma, a 30 d'agost de 2019
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

M)

RGE núm. 4598/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reclamació dels 177 milions d'euros que el
Govern de l'Estat deu al Govern de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant el Ple.
El Govern de l'Estat deu al Govern de les Illes Balears 177
milions d'euros en concepte de bestretes del sistema de
finançament i de liquidació de la recaptació de l'IVA de 2017.
Concretament, 99 milions en el primer concepte i 78 milions en
el segon. Aquestes quantitats estan consignades en el
pressupost general de la CAIB per a 2019.
El retard en l'ingrés d'aquestes quantitats, ja pactades i
liquidades, suposa un greu problema per a la hisenda del
Govern de les Illes Balears i, de retruc, per a tots els ciutadans
de les Illes Balears, que són els destinataris de les polítiques
que es financen amb aquests doblers. Sense la percepció
d'aquests doblers, el Govern de les Illes Balears està abocat a
retallar de forma dràstica les despeses, atès el mecanisme de
l'objectiu de dèficit, que imposa un dèficit màxim a les hisendes
autonòmiques.
A principis del mes d'agost la ministra d'Hisenda del
Govern de l'Estat, María Jesús Montero, va esgrimir un suposat
document de l'Advocacia de l'Estat per afirmar que un govern
en funcions no té marge per actualitzar les bestretes del sistema
de finançament. Més endavant es va saber que la ministra no
disposava de cap document, sinó simplement d'informes
verbals i va haver de demanar de forma urgent l'esmentat
informe. Del contingut d'aquest informe en va donar notícia la
premsa el passat 28 d'agost sense que de moment s'hagi fet
públic. D'acord amb aquestes informacions periodístiques,
l'Advocacia de l'Estat vindria a donar suport als arguments de
la ministra.
Segons sembla, l'argument jurídic que impossibilitaria
aquest bloqueig seria que un govern en funcions no pot
comprometre amb la seva actuació les polítiques a
desenvolupar pel govern investit. Amb tot, resulta sorprenent
aquest argument tenint en compte que estem parlant d'una
bestreta (quantitat, per tant, subjecta a liquidació definitiva
quan sigui el moment i per tant susceptible de ser corregida) i
d'una liquidació de la recaptació de l'IVA de l'any 2017, que és
resultat d'uns càlculs estrictament tècnics.
L'actuació de la ministra en tot aquest afer ha traslladat la
impressió que el Govern de l'Estat en funcions ha emprat
aquesta problemàtica com a mesura de pressió per facilitar una
investidura que ja va resultar fallida el passat mes de juliol.
D'altra banda, és evident que el Govern de l'Estat, si té
voluntat política, està en disposició d'arbitrar una solució per
complir amb els seus compromisos amb les comunitats
autònomes des del més escrupolós respecte a la llei.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears:
1. Insta al Govern de les Illes Balears a exigir al Govern de
l'Estat una solució immediata a l'incompliment amb les Illes
Balears, desbloquejant la transferència dels 177 milions d'euros
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en concepte de bestretes del sistema de finançament i de
liquidació de la recaptació de l'IVA.

a les reunions i als contactes mantinguts amb el Ministeri
d’Hisenda els darrers mesos.

2. Censura la forma de procedir de la ministra María Jesús
Montero per la lleugeresa amb la qual ha tractat els interessos
dels ciutadans de les Illes Balears, ja que aquests milions
d'euros no poden ser una arma política al servei d'interessos
espuris, sinó que són una eina al servei del benestar d'aquests
ciutadans.

De fet, la presidenta Armengol ha demanat al president
Sánchez que cal cercar i fer efectiva una fórmula legal per
poder fer efectiu aquest pagament i que, si no fos possible,
pensar a modificar l’objectiu de dèficit i ampliar el marge de
dèficit a les comunitats autònomes, per tal de donar una solució
a aquest problema.

Palma, 1 de setembre de 2019
El portaveu
Josep Castells i Baró

N)
RGE núm. 4599/19, dels Grups Parlamentaris Socialista
i Unidas Podemos, relativa a solució al desfasament de
recursos prevists per a 2019 (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 Socialista i Unidas Podemos presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant el
Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Després de les
manifestacions fetes pel Sr. Ministre de Foment: "El Gobierno
en funciones buscará alguna formula para facilitar la
financiación a las comunidades...", és urgent que el Parlament
de les Illes Balears es pronunciï per insistir que aquesta solució
arribi el més aviat possible.
Des de l’aprovació de la Llei 22/2009, de 18 de desembre,
per la qual es regula el sistema de finançament autonòmic, les
comunitats autònomes han disposat dels recursos que per
obligació legal els corresponen.
Ara bé, la pròrroga dels Pressuposts Generals de l’Estat
2018, provocada pel vet polític al projecte de Pressuposts
Generals de l'Estat 2019, està suposant en el cas de Balears
rebre enguany 177 milions d'euros menys respecte de les
quantitats previstes inicialment per a 2019.
En concret, 99 milions d’euros menys de la bestreta a
compte del sistema de finançament autonòmic i 78 milions de
la mensualitat pendent de la liquidació de l’IVA 2017, derivada
en aquest darrer cas del canvi normatiu en la gestió de l’IVA
introduït el 2017 per l'exministre d'Hisenda Cristòbal Montoro.
En relació amb aquest problema, el Ministeri d’ Hisenda ha
manifestat, en privat i públicament, que són recursos que
corresponen a les comunitats autònomes però que, segons els
serveis jurídics, no és possible realitzar la transferència en la
situació actual de Govern en funcions, però que continua
cercant una fórmula legal que permeti abonar aquestes
quantitats pendents a les comunitats autònomes.
Per la seva part, el Govern de les Illes Balears ha mantingut
i manté des del primer dia la reclamació davant el Ministeri
d’Hisenda tant dels 99 milions d’euros pendents del sistema de
finançament com dels 78 milions de la liquidació de l’IVA per
a 2019. Aquesta reclamació s’ha fet per part del Govern balear
al màxim nivell aquest estiu davant el president en funcions i

El Govern de les Illes Balears ha manifestat en reiterades
ocasions que els 177 milions d’euros pendents són una quantia
“irrenunciable i innegociable” i que continuarà reclamant "amb
total contundència" aquests recursos per la via del diàleg i que
confia que sigui possible trobar una fórmula legal avalada pels
serveis jurídics de l’Estat que permeti transferir-los a la
comunitat autònoma tal com estava previst inicialment.
En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista presenta
per a la consideració del Parlament de les Illes Balears la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a esgotar la via política i de diàleg amb el Ministeri
d’Hisenda abans d'estudiar altres mesures i a mantenir la
reivindicació ferma per tal de rebre els 177 milions d’euros
pendents de transferir com a conseqüència del vet als PGE
2019 donada l’existència d’un govern en funcions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d’Hisenda
a convocar el Consell de Política Fiscal i Financera de manera
imminent per tal de trobar una solució al desfasament de
recursos previstos per a 2019 donada l’existència d’un govern
en funcions i per abordar les incerteses que també genera
aquesta situació de cara als objectius d'estabilitat pressupostària
i financera fixats per a 2020 i als recursos del sistema de
finançament que ha de rebre la comunitat autònoma el 2020.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a trobar la fórmula legal més immediata que garanteixi els
recursos per a 2019 que per obligació legal corresponen a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 2 de setembre de 2019
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a accés assequible a l'habitatge públic,
davant la Comissió d'Economia.
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 la Comissió
d'Economia.
L'habitatge públic constitueix una de les principals garanties
de l'Estat de Benestar. No obstant això, durant molt de temps
les administracions han mirat cap a un altre costat i no han
actuat regulant i dirigint el mercat d'habitatge de manera que es
garantís per a totes les persones un habitatge digne on poder
desenvolupar el seu projecte vital. Així, la provisió d'habitatges
no ha d'entendre's com una qüestió de mercat sinó que
constitueix un tema capital en el qual les administracions han
d'intervenir directament i de manera coordinada.
De fet, l'especulació que està experimentant el mercat del
lloguer; la indefensió de les persones i famílies que resideixen
en règim de lloguer; la concentració del mercat immobiliari en
cada vegada menys mans (com el financer); l'augment de
bosses de població excloses de l'accés a l'habitatge fan
necessària una actuació decidida. És més, de no actuar estaríem
repetint els esquemes que van originar la pitjor crisi coneguda
per diverses generacions. Tant és així que mentre encara es
manté un alt nombre d'execucions hipotecàries i ja s'observen
campanyes per a promocionar la contractació de crèdits com a
accés a l'habitatge en propietat.

pel Observatori OESC, el parc d'habitatge social és clarament
insuficient -menys d'un 2% dels habitatges existents. En el cas
de les Illes Balears, on les projeccions demogràfiques apunten
a una tendència d'increment de la població en 80.000 persones
més en els pròxims 15 anys, així com l'augment del 40% del
preu del lloguer en els últims 6 anys, urgeix no demorar ni
dificultar per part de les administracions la creació d'habitatge
social assequible.
És més, amb el recent anunci per part del Ministeri de
Defensa de subhastar els terrenys de Son Busquets (on tant
l'Ajuntament de Palma com el Govern de les Illes Balears
projecten des de fa anys habitatge social) l'Estat eludeix la
funció social que segons l'article 4 7 de la Constitució fa
referència a aquesta condició bàsica quan explicita que la
ciutadania té "dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat";
afegint tot seguit: "Els poders públics promouran les condicions
necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu
aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès
general per a impedir l'especulació." Cal tenir en compte que
l'assumpció d'aquests drets comporta no només el
reconeixement d'un dret individual sinó també l'obligació de
totes les administracions, començant per la de l'Estat, d'actuar,
amb tots els mitjans al seu abast, per garantir aquests drets.
Amb tot, queda clar que l'Estat necessita noves normes en
matèria d'habitatge. Però mentre aconseguim aquests canvis, és
necessària una actuació urgent que permeti l'accés a l'habitatge
amb unes mínimes garanties per a les persones i famílies i que
aquests no caiguin en mans de societats especuladores com les
SOCIMIs.

Per això, MÉS per Mallorca presenta la següent
Tampoc és una sorpresa la concentració de milers
d'habitatges en règim de lloguer en mans de grans fons
d'inversió o grups immobiliaris vinculats al sector financer. La
creació de les SOCIMIs -Societats Anònimes Cotitzades
d'Inversió en el Mercat Immobiliari- els aplana el camí amb
grans avantatges fiscals en inversions immobiliàries. Els
beneficis fiscals d'aquest model varen ser l'any passat de 12.662
milions d'euros. Una xifra del tot desproporcionada si la
comparam amb el pressupost (també de 2018) de l'Estat en
matèria d'habitatge: 500 milions d'euros.
En aquest context, aquests dies crida especialment la
decisió del Tribunal de Comptes que ha revocat la condemna
a l'exbatlessa de Madrid Ana Botella i al seu equip de govern
per la venda de 18 promocions d'habitatges públics a un fons
voltor. Una situació encara més cridanera, ja que l'absolució de
Botella i els seus 7 regidors s'ha decidit per dos vots contra un.
Dels tres membres que conformen la sala, els dos vots
favorables han estat dels dos consellers proposats pel PP,
Margarita Mariscal, exministra d'Aznar, marit d'Ana Botella, i
José Manuel Suárez Robledano.
Per evitar que en el futur l'especulació, emparada per
determinats partits, torni a repetir-se cal augmentar el parc
d'habitatges públics i alhora blindar-los davant l'especulació del
mercat. Només d'aquesta manera es podrà detenir la situació
d'emergència habitacional existent tant en l'àmbit balear com en
el conjunt de l'Estat, De fet, l'actual situació constitueix una
autèntica anomalia en el context europeu. Tal com denuncia
l'informe Emergència Habitacional en l'estat espanyol, elaborat

Proposició no de llei
Primer. Instar el govern de l'Estat a revisar la fiscalitat que
s'aplica sobre les SOCIMIs, (societats cotitzades anònimes
d'inversió en el mercat immobiliari), exemptes del pagament de
l'impost de societats amb una bonificació del 95% de l'impost
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per
fomentar l'habitatge assequible i dotar l'administració de més
recursos per desenvolupar les polítiques d'habitatge
necessàries.
Segon. Instar el govern de l'Estat a fer les modificacions
necessàries perquè el superàvit pressupostari i el consegüent
romanent de tresoreria municipal es puguin destinar a finançar
programes d'habitatge públic assequible, mitjançant la
modificació de la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, i la disposició addicional setzena del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer. Instar el govern de l'Estat a articular les mesures
necessàries per poder aplicar una major penalització de les
accions delictives d'assetjament immobiliari.
Palma, a 22 de juliol de 2019
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
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Miquel Ensenyat i Riutort
C)
B)
RGE núm. 3991/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a garantia dels drets bàsics dels aspirants a obtenir
els títols de coneixement de llengua catalana, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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 la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
La realització de proves per a la certificació oficial dels
nivells de català s’ha de regir per una normativa equitativa,
conjugable amb els drets bàsics dels aspirants i que no els
produeixi indefensió davant determinades situacions personals,
familiars o laborals que els pugui impedir el normal
desenvolupament de les mateixes.
Sobretot quan el que es pretén és facilitar l’accés general a
la ciutadania als nivells acreditats del coneixement de la
llengua pròpia de les nostres illes, sense posar entrebancs als
aspirants ni limitar els seus drets a la conciliació familiar i
personal, laboral i socialment reconeguts.
Per tant i amb la finalitat d’aconseguir que l’administració
autonòmica faciliti aquest accés a la formació i acreditació dels
nivells oficials de català, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent
Proposició no de llei

RGE núm. 4065/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració del fet que els pares siguin antic
alumnes del centre en el Decret d'escolarització, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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 la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
La Conselleria d’Educació ha introduït una modificació en
el Decret d’escolarització que entrarà en vigor el proper curs
2010-21 per eliminar el punt que s’atorgava als pares i mares
pel fet de ser antics alumnes d’un centre educatiu.
Aquest punt permetia facilitar que els pares i mares que
havien estudiat en un centre, que coneixien el seu projecte
educatiu per pròpia experiència i el valoraven positivament en
la seva educació i formació, tenguessin la possibilitat de triar-lo
amb preferència a altres pares que no coneguessin el centre. El
que suposava una facilitat per a l’exercici del seu dret a
l’elecció del projecte formatiu que consideren més adient per
als seus fills.
A més, aquest fet incidia principalment en l’elecció de
moltes famílies de l’escola concertada, perquè els permetia
continuar amb la tradició familiar de créixer i formar-se a un
determinat col·legi al qual tenien estima i amb un determinat
model educatiu. Per tant, la seva eliminació és una mesura que
lamina aquesta tradició reconeguda i valorada per aquests pares
i mares que opten pel model educatiu d’un centre concertat.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la normativa reguladora de les proves per
obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua
catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge
administratiu, perquè en casos degudament justificats (força
major, malaltia, intervenció quirúrgica, absència per permís
justificat relacionat amb la conciliació personal i familiar), es
pugui conservar la nota de la prova escrita superada pels
aspirants en una convocatòria quan no puguin acudir a la prova
oral, per a fer-la valer com a superada en una posterior
convocatòria que es dugui a terme del mateix nivell de català
en el termini màxim de dos anys.

La modificació s’ha percebut com una imposició que coarta
les llibertats educatives i ha generat gran malestar entre les
famílies balears, que veuen una vegada més com es limiten els
seus drets com a pares i com a responsables de triar la que
considerin millor educació per als seus fills.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè la modificació anterior s’apliqui a les proves
iniciades el passat mes de maig de 2019 i corresponents a la
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 25
de febrer de 2009, publicada al BOIB núm. 26 de 28 de febrer,
mitjançant una interpretació ampla i coherent de les seves bases
reguladores, perquè els aspirants que es trobin actualment en
situació d’haver superat la prova escrita i no puguin acudir a la
prova oral per causes degudament justificades, ho puguin fer
valer en una propera convocatòria que se celebri dins el termini
de dos anys.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rectificar la modificació del Decret d’escolarització
que es prepara per al curs 2010-21 perquè es continuï valorant
amb un punt el fet que els pares i mares siguin antics alumnes
del centre educatiu on vulguin escolaritzar els seus fills, ja que
facilita la lliure elecció de centre i de projecte educatiu per part
de les famílies balears.

Palma, a 30 de juliol de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

Per tant, en consonància a la demanda de les famílies i al
dret de lliure elecció de centre educatiu que ha de primar en la
gestió educativa, el grup parlamentari popular presenta la
següent
Proposició no de llei

Palma, a 31 de juliol de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
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RGE núm. 4281/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a modificació de la Llei de l'atenció i els
drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets
Humans.
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 la Comissió
d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans.
El Defensor del poble indica "que el reconeixement del dret
als pares al fet que els seus fills rebin una educació d'acord amb
les seves conviccions implica, en paraules del TEDH, que
l'Estat, en complir les funcions en matèria d'educació i
ensenyament, "vetlla perquè les informacions o coneixements
que figuren en el programa siguin difoses de manera objectiva,
crítica i plural". Es prohibeix a l'Estat perseguir una finalitat
d'adoctrinament que pugui ser considerada com no respectuosa
de les conviccions religioses i filosòfiques dels pares. Aquí es
troba el límit que no ha de ser superat.
A la Llei de l'atenció i els drets de la infància i
l'adolescència de les Illes Balears que regula els drets i deures
de la infància i l'adolescència a Balears hem detectat l'omissió
expressa en alguns articles del dret constitucional dels pares a
l'educació dels seus fills segons les seves conviccions i així
evitar que qualsevol administració pugui imposar la seva
ideologia minvant el principi de neutralitat que la sosté.

i) S'han de fomentar, en els nins, nines i adolescents, els
valors de tolerància, solidaritat, respecte, igualtat, participació,
igualtat d'oportunitats entre homes i dones i, en general, els
principis democràtics de convivència que estableix la
Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, afegir a continuació “ i els que els pares considerin
oportuns derivats del mandat constitucional”.
p) Els poders públics de les Illes Balears han d'incorporar
la perspectiva de gènere afegir “i la perspectiva de família” en
totes les polítiques que afectin la infància i l'adolescència.
Afegir la lletra q): “Principi de subsidiarietat”.
A l'article 6. Persones menors d'edat estrangeres
1. Les persones menors d'edat estrangeres que es trobin en la
comunitat autònoma de les Illes Balears tenen dret a l'educació,
a l'assistència sanitària i als serveis i les prestacions socials
bàsiques, en les mateixes condicions que les persones menors
d'edat de nacionalitat espanyola. Els poders públics, en el
disseny i l'elaboració de les polítiques públiques, han de tenir
com a objectiu aconseguir la plena integració de les persones
menors estrangeres afegir “i les seves famílies”en la societat
balear, mentre romanguin en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, d'acord amb la Llei Orgànica
4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social.

I és per aquest motiu que des de VOX-Actua Baleares es
presenten aquestes modificacions per preservar el dret que
assisteix a tots els pares, independentment de la seva ideologia,
a educar als seus fills segons les seves conviccions.

2. Les persones menors d'edat estrangeres que es trobin a les
Illes Balears afegir “i les seves famílies” tenen els drets que
reconeix aquesta llei i, especialment, tenen dret a ser sentides
i escoltades i a rebre informació de manera comprensible sobre
qualsevol actuació que dugui a terme l'administració en relació
amb la seva persona.

El Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la
següent

A l'article 10. Interpretació de les normes relatives a les
persones menors d'edat

Proposició no de llei

2. Els poders públics han d'interpretar i aplicar aquesta llei
garantint la igualtat en la diferència de les persones menors
d'edat de tots dos sexes, per eliminar qualsevol discriminació
per raó de naixement, sexe, orientació sexual, identitat de
gènere, expressió de gènere, raça, origen nacional, ètnic o
social, religió, convicció, ideologia, opinió, cultura, llengua,
idioma, condició física, psíquica o sensorial, malaltia, posició
econòmica o qualsevol altra circumstància personal, familiar o
social afegir “i d'acord amb pares i mares”.

1. Que el Parlament dels Illes Balears modifiqui la Llei de
l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes
Balears en els següents articles:
Exposició de motius
Afegir després del primer paràgraf: “L'article 27 de la
Constitució Espanyola assenyala que 1.Tots tenen el dret a
l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament. 2.la educació
tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat
humana en el respecte als principis democràtics de convivència
i als drets i llibertats fonamentals. 3.Els poders públics
garanteixen el dret que assisteix als pares perquè els seus fills
rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les
seves pròpies conviccions”.
A l'article 4. Modalitats d'atenció a la infància i l'adolescència
L'atenció a les persones menors d'edat es duu a terme
mitjançant: a) Les accions de promoció i defensa dels seus
drets, afegir a continuació “ i el suport als pares i mares per al
satisfactori desenvolupament de l'educació d'aquests mateix”
A l'article 5. Principis rectors de l'actuació administrativa

A l'article 22. Dret a ser sentit i escoltat
2. S'ha de garantir que la persona menor d'edat, quan tengui
suficient maduresa, pugui exercir aquest dret pel seu compte o
a través de la persona que designi perquè la representi. La
maduresa l'ha de valorar personal especialitzat, tenint en
compte tant el desenvolupament evolutiu de la persona com la
seva capacitat per comprendre i avaluar l'assumpte concret que
s'ha de tractar. SUPRIMIR “Es considera, en tot cas, que té
suficient maduresa quan té dotze anys complerts”. Per garantir
que la persona menor d'edat pugui exercir aquest dret pel seu
compte, l'han d'assistir, si n'és el cas, intèrprets. El nin, nina o
adolescent pot expressar la seva opinió verbalment o a través
de formes no verbals de comunicació. No obstant això, quan no
sigui possible o no convingui a l'interès del nin, nina o
adolescent, es pot conèixer la seva opinió per mitjà dels seus
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representants legals, sempre que no tenguin interessos
contraposats als seus, o a través d'altres persones que, per la
seva professió o relació d'especial confiança, la puguin
transmetre objectivament.
A l'article 30. Obligacions de les administracions públiques en
matèria de la protecció de la salut
5. S'han de fer campanyes de prevenció de les malalties més
comunes en la infància i, sobretot, s'ha d'insistir en la prevenció
dels accidents domèstics. Així mateix es desenvoluparan
programes d'educació sanitària i educació per a la salut,
especialment programes sobre anticoncepció, malalties de
transmissió sexual i programes d'educació afectivosexual,
afegir “amb el consentiment exprés dels seus pares i mares o de
les persones que exerceixin la seva tutela o la guarda”.
A l'article 36. Dret a l'educació
1- D'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, les persones
menors d'edat tenen dret a l'educació i a rebre una formació
integral que garanteixi el ple desenvolupament de les seves
capacitats, de la identitat personal des que neixen, des del si de
la família, afegir “responsabilitat que competeix als pares” i
amb la col·laboració de les administracions públiques de les
Illes Balears.
4. Els centres educatius han d'assumir la responsabilitat
d'acollir i educar de manera inclusiva a tot l'alumnat com una
tasca bàsica i fonamental dels seus projectes educatius, i han de
posar en marxa estratègies pedagògiques per atendre les
diferències individuals en els contextos ordinaris afegir
“d'acord amb els pares i mares dels menors”.
A l'article 39. Obligacions de les administracions públiques en
relació amb l'educació
4.b) L'educació en valors, individualment, que fomentin una
consciència ètica i moral en l'alumnat afegir “sempre en
concordança amb el mandat constitucional que empara als
pares i mares” i, col·lectivament, d'acord amb els principis i les
normes establerts en la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, així com les actuacions tendents a fomentar el
respecte, la convivència, la corresponsabilitat i la igualtat.
Palma, a 14 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

E)
RGE núm. 4282/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a modificació de la Llei de suport a les
famílies, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat
i Drets Humans.
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 la Comissió
d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans.
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El creixent interès de les institucions internacionals –i,
especialment, de la Unió Europea– pels temes relacionats amb
la família resulta molt raonable, si es té en compte que els
estats membres han experimentat durant les últimes dècades
profunds canvis demogràfics i socioeconòmics, com la caiguda
de la natalitat fins a límits inferiors als del reemplaçament
poblacional, l'augment de l'esperança de vida, el creixent
protagonisme laboral de les mares, els nous rols familiars de
tots dos progenitors i la necessitat de conciliar les
responsabilitats familiars i laborals.
Resulta molt oportú el projecte d'elaboració doctrinal i
pràctica del concepte de "perspectiva de família", com a
desenvolupament de la definició de "Family Mainstreaming"
proposada pel Consell Econòmic i Social de Nacions Unides
–el que inclou les conseqüències per a la família de lleis,
polítiques i programes i el seu mesurament, tant en la fase de
disseny com en la de desenvolupament i posterior avaluació–
i per la Resolució del Parlament Europeu que l'explica com
"l'anàlisi de l'impacte de les polítiques en les famílies" en
cadascun dels estats membre.
El Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la
següent proposició no de llei de modificació de la Llei de
suport a les famílies:
1.- Que el Parlament dels Illes Balears modifiqui els següents
punts i articles de la Llei de suport a les famílies:
- Afegir en el punt II de l'exposició de motius després del
primer paràgraf el següent: “La família ha de ser considerada
com un element amb capacitat de contribuir a la construcció i
millora de la societat. El marc legal de suport que es planteja té
un enfocament integral, assegurant la protecció social,
econòmica i jurídica de les famílies de forma global i estable en
el temps, per la qual cosa resulta especialment oportú que les
Illes Balears disposi del marc normatiu de rang adequat i
d'acord amb el desenvolupament de la qualitat de vida de les
famílies, reconeixent el seu dret a rebre els recursos i
prestacions suficients, potenciant la funció de protecció social
que sempre han tingut en moments de dificultats i garantint una
resposta eficaç davant els supòsits de vulnerabilitat. La família
continua sent un mitjà vital de preservació i transmissió de
valors culturals. Pot i sovint duu a terme l'educació,
l'ensenyament, la motivació i el suport dels seus membres
individuals incidint així en el seu creixement i actuant com a
font vital per al seu desenvolupament”.
- Afegir en el punt II de l'exposició de motius en el tercer
paràgraf, quan diu "Són adaptacions de la legislació a la
diversitat i la pluralitat de la realitat social", a continuació
afegir “com el paper dels avis, fonamental per l’ajuda
econòmica als fills, per la cura dels néts, especialment en cas
de malaltia d’aquests, de guarda en les èpoques de vacances
escolars, mentre els pares i mares han de treballar, etc”, ...i
seguir amb el paràgraf.
-Eliminar per reiteratiu el primer paràgraf del punt III de
l'exposició de motius.
-En el punt IV de l'exposició de motius en el segon
paràgraf, on diu "Finalment, és reconeix la maternitat lliure i
decidida" ha de posar “Finalment , es protegeix la maternitat”.
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-A l'article 1 afegir els següents apartats: “La present llei té
per objecte: Reconèixer la família com a estructura bàsica de la
societat balear i àmbit natural de desenvolupament de la
persona. 2. Establir el marc legal que permeti dissenyar i
desenvolupar una política integral de suport a les famílies en
tots els àmbits en els quals aquestes desenvolupen les seves
funcions. 3. Fixar els principis, objectius i mesures que han de
ser adoptats per a protegir-les. 4. Establir les bases sobre les
quals els poders públics establiran les actuacions de suport a les
famílies dels Illes Balears. 5. Establir mesures de protecció de
la maternitat.
- A l'article 2 afegir els següents principis :
Principi de llibertat. Es reconeixerà sempre la llibertat
d'organització de la vida familiar i de la convivència en el
respecte a la dignitat i els drets essencials de les persones que
integren la família, d'acord amb el règim jurídic que resulti
d'aplicació. Es garantirà que les famílies puguin desenvolupar
el seu projecte familiar proporcionant-los els mitjans
necessaris, eliminant els obstacles que puguin impedir, coartar
o obstaculitzar aquest desenvolupament.
Principi de participació. Es fomentarà la participació de les
famílies en el disseny i desenvolupament de les polítiques que
els afectin, a través de les associacions familiars i d'altres
organitzacions representatives reconegudes legalment.
Principi de cooperació. Es procurarà la integració d'esforços
i recursos en el disseny i desenvolupament de les polítiques
familiars, fomentant la col·laboració pública i privada.
Principi de generalitat. Les polítiques de suport a les
famílies tindran com a finalitat bàsica la protecció de totes les
famílies de les Illes Balears, sense perjudici del
desenvolupament d'actuacions dirigides a resoldre
determinades necessitats o situacions que precisin d'un suport
més específic per a aquelles famílies d'especial consideració.
Principi de subsidiarietat. De tal manera que els preceptes
d'aquesta llei tenen com a primordial finalitat subvenir a les
necessitats de la família que no puguin ser resoltes per elles
mateixes.
Principi de continuïtat. Es garantirà pels poders públics de
la comunitat autònoma de les Illes Balears la continuïtat i
estabilitat de les polítiques familiars, procurant que el seu
disseny i desenvolupament es dugui a terme amb el màxim
consens polític i social assolible.
- Nova redacció de l'article 2.e) “Igualtat. Les polítiques de
suport i protecció a les famílies han de fomentar la igualtat,
sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició
o circumstancia personal o social tal com diu l’article 14 de la
nostra Constitució”.

- Eliminar el punt 2.a) de l'article 7 per confús i possible
frau.
- Modificar el punt 7 de l'article 7, que quedarà amb la
següent redacció: “ Les famílies monoparentals amb dos o més
fills gaudiran del règim d'ajudes i excepcions que es
desenvolupi reglamentàriament a l'empara d'aquesta llei”.
- Afegir a l'article 10: “aplicant la garantia d'ingressos que
prescriu l'article 15”.
- Eliminar de l'article 11.1 "…lliurement triada..." i afegir
al final d'aquest punt: prioritzant les que vulguin tenir l’infant.
-Afegir un nou després de l'article 11: Protecció a les
menors. Es prestarà especial atenció a l'embarassada menor
d'edat, que tindrà dret a una assistència específica per portar a
bon terme la seva maternitat, incloent, almenys, les següents
prestacions: 1. Formació i assessorament en relacions i valors
afectivosexuals. 2. Formació per al desenvolupament de la
parentalidad positiva. 3. Suport psicològic abans i després del
part. 4. Atenció singular en el centre escolar per adequar el
programa curricular a les seves circumstàncies particulars,
durant el procés de gestació i posteriorment.
- Afegir un nou article després de l'article 11 el text del qual
és: Punts de lactància. El Govern dels Illes Balears promourà
l'existència d'una xarxa de punts de lactància d'accés lliure que,
complint les condicions que es determinin, ofereixin la
possibilitat d'alimentar i rentar els fills en un espai adequat.
- Afegir un nou article després del 16 amb la següent
redacció: - Mesures en matèria d'habitatge. El Govern dels Illes
Balears fomentarà l'adquisició, lloguer, rehabilitació i promoció
d'habitatges, en el marc d'un pla específic encaminat a ordenar
la gestió social de l'habitatge d'acord amb els requisits i
condicions que s'estableixin. Per aconseguir aquest objectiu, es
desenvoluparan entre altres les següents actuacions: a)
S'impulsaran i promouran programes d'accés a l'habitatge que
s'adaptin a les necessitats i circumstàncies de les famílies
nombroses i els seus membres. b) Es valorarà de forma
preferent les famílies qualificades en aquesta llei com
d'especial consideració, per això es modificarà també la
corresponent normativa d'habitatge.
- Afegir després de l'article 21 un nou article amb aquesta
redacció: Ajudes a famílies nombroses. El Govern dels Illes
Balears garantirà anualment la convocatòria d'ajudes directes
o indirectes dirigides a les famílies nombroses.
- Afegir un nou apartat l) a l'article 26 amb la següent
redacció. Es fomentaran la funció orientadora i tutorial i
l'existència de recursos especialitzats per facilitar la
coordinació i implicació dels pares i mares en el
desenvolupament integral dels seus fills
- Supressió de l'apartat d) de l'article 28.

- Afegir a l'article 3.g) “perspectiva de *família”.
-Modificar article 7.1, que quedarà de la següent manera:
“Les famílies monoparentals són les que tenint un o més fills
que compleixen els requisits establerts en l’apartat 3 d’aquest
article i que depenen econòmicament del pare o de la mare,
amb qui conviuen”

- Proposar un nou article abans del 34 : Perspectiva de
família . Les administracions públiques dels Illes Balears
integraran en les seves decisions i actuacions sectorials la
perspectiva familiar, tenint en compte l’impacte de les
polítiques socials i econòmiques en les famílies per tal de
millorar les seves condicions de vida.
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- Proposar un nou article posterior al 34 : Comissió
Interdepartamental. En matèria de política familiar i per
garantir el compliment dels principis i objectius d'aquesta llei
i la protecció integral de la família, es disposa com a òrgan de
participació l'Observatori permanent de suport a la família,
creat pel Decret 45/2006, de 12 de maig.
- Afegir una disposició addicional tercera amb la següent
redacció: - Xarxa de suport a la maternitat. El Govern de les
Illes Balears elaborarà un pla integral que inclogui accions i
objectius per fer realitat l'existència d'una eficaç xarxa de
suport a la maternitat la sisena nostra.
Palma, a 14 d'agost de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino
El portaveu
Jorge Campos i Asensi
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que els cotxes no col·lapsin els centres urbans i que el transport
públic compti amb els espais adequats per a la seva logística
ajudaran a tenir una mobilitat més sostenible i més eficient.
A més, la transició dels vehicles de combustió interna cap
a la mobilitat elèctrica que ja s’està produint i que cada vegada
serà més accelerada, fa més necessària la dotació de zones
d’aparcament amb capacitat suficient per atendre una demanda
de punts de càrrega que cada vegada serà més elevada. Així
sembla evident que quan aquest canvi es generalitzi, els
ajuntaments necessitaran disposar de suficients zones
d’aparcament que permetin la càrrega de les bateries d’aquests
vehicles als ciutadans que no disposen de garatge particular. En
aquest sentit la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic
i transició energètica disposa que les administracions públiques
han de fomentar la mobilitat no motoritzada especialment als
centres urbans, que l'any 2050 la totalitat dels vehicles que
circulin han de ser vehicles lliures d'emissions i que les
administracions han de planificar i implantar una xarxa
suficient de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

F)
RGE núm. 4332/19, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació del
Decret llei 1/2018 a l'àmbit de la mobilitat sostenible,
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 El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
A través del Decret Llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures
urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d'equipaments
públics d'usos educatius, sanitaris o socials de les Illes Balears
es va aprovar una norma amb l'objecte d’impulsar la millora i/o
l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris i socials de les Illes Balears; establir
mesures d’agilitació i simplificació dels procediments
administratius relatius a l’execució d’obres i inversions
públiques per a dotacions d’aquests equipaments públics, i
regular els efectes de la declaració d’inversions d’interès
autonòmic de les Illes Balears, amb la finalitat d’atendre la
demanda creixent de serveis i prestacions en aquests àmbits.
La situació que justificava l'aprovació del Decret Llei va
quedar explicitada a l'exposició de motius del Decret Llei:
l’increment continuat de la població de les Illes Balears, amb
una de les majors densitats de totes les comunitats autònomes,
amb alts nivells d’afluència turística i amb necessitats socials
creixents, demanades tant per la població resident com per la
flotant, conjugat amb el llarg període de situació de crisi
econòmica patit, durant el qual no s’ha donat resposta a
aquestes necessitats, ha generat importants mancances
d’equipaments públics bàsics, alhora que exigències de més
qualitat respecte dels existents.
Aquesta situació no només s'ha reflectit en importants
mancances en aquests àmbits (educatius, sanitaris i socials)
sinó que també s'ha fet sentir en àmbits com el de la mobilitat
on els diferents nuclis urbans de les Illes Balears necessiten la
dotació de vials perimetrals, espais d'aparcament i zones per a
l'aturada i estacionament d'autobusos per poder assolir una
mobilitat sostenible, segura i que eviti la saturació. Procurar

Assolir una mobilitat més sostenible, pacificar el trànsit als
centres urbans, fomentar i facilitar la transició del vehicle de
combustió interna cap a un model basat en el transport públic
i la mobilitat elèctrica són objectius que les institucions
(Govern, consell i ajuntaments) compartim amb la majoria de
la societat. Per poder disposar de les infraestructures adients en
el moment oportú, és imprescindible que es puguin simplificar
i agilitar la tramitació de les modificacions puntuals en els
planejaments.
Per tot això, El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar i, si és procedent, aprovar les mesures legals
perquè la mobilitat sostenible bé s'integri o bé gaudeixi d'un
instrument legal similar al Decret Llei 1/2018 que agiliti i
acceleri la realització d'obres d'interès públic com vies
perimetrals, aparcaments públics, zones de càrrega elèctrica,
reserves de terrenys per a xarxes de transport públic o zones
per a l'aturada i estacionament d'autobusos o vehicles de servei
públic als diferents municipis de les Balears.
Palma, a 21 d'agost de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

G)
RGE núm. 4539/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a suport als funcionaris de la presó
d'Eivissa, 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 VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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A la presó d'Eivissa el col·lectiu de funcionaris, compost
per uns 100 treballadors, després d'un "concurs de trasllat" que
portava almenys quatre anys sense convocar-se, ha sol·licitat
i aconseguit el trasllat d'entre 40-50 funcionaris a altres
destinacions fora de Balears, la qual cosa provoca una minva
significativa de la plantilla insular. Aquest trasllat està motivat
per la carestia de la vida i l'habitatge a Eivissa, ja que amb el
mateix sou tenen millor qualitat fora d'Eivissa. Això és a causa
del baix plus d'insularitat que se'ls abona, que és al voltant de
85 euros al mes com a compensació per residir a Balears.
Ens han transmès la seva preocupació arran de determinats
problemes inherents al servei, a la falta de mitjans materials...
De manera unànime ens solidaritzam amb les seves
reivindicacions i donam suport a la necessitat del seu
equipament com a "agents de l'autoritat" davant l'augment
d'agressions que estan sofrint.
Entre els problemes denunciats es troba l'insuficient
equipament i mitjans de treball dels quals disposen, citant com
a exemple que els escorcolls que es practiquen no es realitzen
amb guants de seguretat o antipunció sinó amb “guants de
jardineria”.
També és preocupant la desaparició dels pavellons destinats
a allotjar funcionaris per reconvertir-los en oficines a causa del
poc espai destinat a aquestes labors en el recinte de la presó.
Els funcionaris es veuen obligats, a causa de la baixa retribució
salarial que perceben, a residir en grups de fins a sis persones
en "pisos pasteres".
D'altra banda, denuncien la falta de metge destinat a la
presó, i que davant qualsevol emergència sanitària s'han de
traslladar els interns que ho necessitin a l'Hospital General de
Can Misses, cosa que demora l'assistència sanitària immediata
amb el consegüent perill per a la salut de l'intern.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari VOX-Actua
Balears presenta la següent

Disposar d’una bona connectivitat aèria a Illes Balears
resulta fonamental per al correcte desenvolupament econòmic
i social de l’arxipèlag.
Les Balears històricament han patit mancances en aquest
àmbit i la millora de les rutes, freqüències i preus, ha suposat
una lluita contínua des de les administracions i des de la
societat civil.
Menorca ha resultat l'illa que ha estat pitjor comunicada per
diverses i múltiples raons. L’any 2012 va quedar sense cap
connexió directa amb Madrid, motiu pel qual des dels governs
del Partit Popular del Consell Insular de Menorca, del Govern
balear i de l’Estat, van donar resposta de manera immediata i
van declarar la ruta Menorca-Madrid com a d’obligació de
servei públic.
Darrerament vam observar com la licitació del concurs per
adjudicar l’obligació de servei públic de la ruta
Menorca-Madrid de gener 2019 - abril 2019, novembre 2019
- abril 2020, va quedar desert.
Després que la oferta de 120.000 euros mensuals no fos
d’interès de les companyies aèries i que el Ministeri de Foment
hagués d’incrementar la dotació econòmica fins als 181.286
euros mensuals per tal d’evitar deixar Menorca sense connexió
amb Madrid, ara prepara un nou concurs per adjudicar el
període novembre 2019 - abril 2020, novembre 2020 - abril
2021, amb una dotació encara menor que la que va ser
insuficient en el seu moment, la qual cosa anticipa un nou
fracàs de la operació.
És més que evident que aquesta situació complica una OSP
estable per als hiverns 19-20 i 20-21, cosa que s’ha d’afegir a
una connectivitat ja precària en temporada baixa a Menorca.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

Proposició no de llei
1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
dotar amb més mitjans humans i materials la presó d'Eivissa.
2. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
incrementar la retribució salarial dels funcionaris de presons
d'Eivissa per fer front a les despeses derivades de la doble
insularitat.
Palma, a 23 d'agost de 2019
El portaveu suplent
Sergio Rodríguez i Farré

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a dur
a terme totes les actuacions i gestions necessàries davant el
Govern central per tal que Menorca tingui garantida la correcta
disposició i funcionament del servei de transport aeri sotmès a
obligació de servei públic a la ruta Menorca-Madrid, i que les
mancances que s’han produït en els processos de licitació, que
estan afectant molt negativament la ciutadania i la nostra
competitivitat, no es tornin a produir.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
prendre totes les mesures perquè en el futur les condicions de
licitació no aboquin a quedar desertes i que s’actuï amb
diligència i previsió.

H)

Palma, a 29 d'agost de 2019
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

RGE núm. 4586/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei públic de la ruta Menorca-Madrid, davant
la Comissió de Turisme.
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 la Comissió de Turisme.

I)
RGE núm. 4587/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a publicació mensual i per illes de les estadístiques
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relativa a sol·licituds de dependència, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans.
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 la Comissió d'Assumptes Socials,
Igualtat i Drets Humans.
Des del mes de juliol de 2018 a la pagina web de la
Conselleria d’Afers Socials i Esports, portal de la Direcció
General de Dependència, no es publiquen les estadístiques
relacionades amb el nombre de sol·licituds, sol·licitants amb
dictàmens, sol·licitants amb dret a prestació, sol·licitants amb
PIA acordat, sol·licitants amb prestació i nombre de sol·licituds
pendents de períodes anteriors.
Atès que aquesta informació resulta fonamental per poder
dur un control del funcionament i de la situació de la
dependència a les Illes Balears és del tot necessari que el
Govern publiqui aquestes dades el més aviat possible.
Per altra banda, la manca d'informació sobre un tema tan
sesible com aquest no afavoreix la transparència que ha de
caracteritzar totes les actuacions de l'executiu.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i, concretament, la Direcció General de Dependència
perquè, tal i com es feia fins al juliol de 2018 i tota vegada que
des d'aquesta data s'ha deixat de fer, procedeixi a publicar
mensualment les estadístiques, per illes, del nombre de
sol·licituds entrades, sol·licitants amb dictàmens, sol·licitants
amb dret a prestació, sol·licitants amb PIA acordat, sol·licitants
amb prestació i nombre de sol·licituds pendents de períodes
anteriors.
Palma, a 29 d'agost de 2019
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
La diputada
Margalida Duran i Cladera
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Concretament, 99 milions en el primer concepte i 78 milions en
el segon. Aquestes quantitats estan consignades en el
pressupost general de la CAIB per a 2019.
El retard en l'ingrés d'aquestes quantitats, ja pactades i
liquidades, suposa un greu problema per a la hisenda del
Govern de les Illes Balears i, de retruc, per a tots els ciutadans
de les Illes Balears, que són els destinataris de les polítiques
que es financen amb aquests doblers. Sense la percepció
d'aquests doblers, el Govern de les Illes Balears està abocat a
retallar de forma dràstica les despeses, atès el mecanisme de
l'objectiu de dèficit, que imposa un dèficit màxim a les hisendes
autonòmiques.
A principis del mes d'agost la ministra d'Hisenda del
Govern de l'Estat, María Jesús Montero, va esgrimir un suposat
document de l'Advocacia de l'Estat per afirmar que un govern
en funcions no té marge per actualitzar les bestretes del sistema
de finançament. Més endavant es va saber que la ministra no
disposava de cap document, sinó simplement d'informes
verbals i va haver de demanar de forma urgent l'esmentat
informe. Del contingut d'aquest informe en va donar notícia la
premsa el passat 28 d'agost sense que de moment s'hagi fet
públic. D'acord amb aquests informacions periodístiques,
l'Advocacia de l'Estat vindria a donar suport als arguments de
la ministra.
Segons sembla, l'argument jurídic que impossibilitaria
aquest bloqueig seria que un govern en funcions no pot
comprometre amb la seva actuació les polítiques a
desenvolupar pel govern investit. Amb tot, resulta sorprenent
aquest argument tenint en compte que estem parlant d'una
bestreta (quantitat, per tant, subjecta a liquidació definitiva
quan sigui el moment i per tant susceptible de ser corregida) i
d'una liquidació de la recaptació de l'IVA de l'any 2017, que és
resultat d'uns càlculs estrictament tècnics.
L'actuació de la ministra en tot aquest afer ha traslladat la
impressió que el Govern de l'Estat en funcions ha emprat
aquesta problemàtica com a mesura de pressió per facilitar una
investidura que ja va resultar fallida el passat mes de juliol.
D'altra banda, és evident que el Govern de l'Estat, si té
voluntat política, està en disposició d'arbitrar una solució per
complir amb els seus compromisos amb les comunitats
autònomes des del més escrupolós respecte a la llei.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears:

J)
RGE núm. 4597/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reclamació dels 177 milions d'euros que el
Govern de l'Estat deu al Govern de les Illes Balears, davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
El Govern de l'Estat deu al Govern de les Illes Balears 177
milions d'euros en concepte de bestretes del sistema de
finançament i de liquidació de la recaptació de l'IVA de 2017.

1. Insta al Govern de les Illes Balears a exigir al Govern de
l'Estat una solució immediata a l'incompliment amb les Illes
Balears, desbloquejant la transferència dels 177 milions d'euros
en concepte de bestretes del sistema de finançament i de
liquidació de la recaptació de l'IVA.
2. Censura la forma de procedir de la ministra María Jesús
Montero per la lleugeresa amb la qual ha tractat els interessos
dels ciutadans de les Illes Balears, ja que aquests milions
d'euros no poden ser una arma política al servei d'interessos
espuris, sinó que són una eina al servei del benestar d'aquests
ciutadans.
Palma, 1 de setembre de 2019
El portaveu
Josep Castells i Baró
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K)
RGE núm. 4602/19, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de les
manifestacions feixistes, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

vulneració de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears, i a prendre les
mesures oportunes al respecte.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a incorporar com a delicte l'apologia del franquisme.
Palma, 1 de setembre de 2019
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

El passat 9 d'agost de 2019 durant la correguda de toros a
Palma va sonar, des de dins la plaça a tot volum l'himne
falangista "Cara al sol".
El «Cara al sol» va ser l'himne de la Falange Española,
ideat per José Antonio Primo de Rivera i musicat per Juan
Tellería. La dictadura franquista el va fer servir com un dels
seus himnes oficials i el feia cantar a les escoles amb la
salutació feixista, braç aixecat, com a forma d'adoctrinament.
El Cara al sol és una expressió del pensament tirà i totalitari
que nega la llibertat, la democràcia i la pluralitat i el fet de
fer-lo servir per silenciar una protesta pacífica és motiu de
preocupació.
Reproduir l'himne franquista a un espectacle que congrega
milers de persones atempta contra la dignitat de les víctimes del
franquisme que encara estan reclamant veritat, justícia i
reparació.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4021/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre explicació
de l'augment del dèficit a l'1,2%, ja que és la comunitat
autònoma amb major percentatge.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts recapti la
compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
per tal d'informar sobre l'augment del dèficit a l'1,2%, ja que és
la comunitat autònoma amb major percentatge.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Representa en si mateix un acte d'exaltació i apologia del
règim dictatorial que tant sofriment va causar a les seves
víctimes.
La Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement
democràtics de les Illes Balears, té entre els seus objectius
establir polítiques públiques de memòria democràtica per
garantir la reparació de persones, grups i col·lectius que varen
patir repressió durant la guerra civil i la dictadura franquista,
garantir que els espais de convivència siguin espais per a la
cultura democràtica i la concòrdia, així com rebutjar i impedir
qualsevol manifestació que suposi un reconeixement del
franquisme o una exaltació de la sublevació militar, la
dictadura franquista o el mateix dictador.
La llei a més a més fa referència a les garanties de no
repetició del feixisme, promovent el coneixement sobre els fets
del passat, fomentant la cultura democràtica i el civisme com
a mesures per intentar evitar la repetició del feixisme i de
qualsevol totalitarisme.
Per tot això presentem les següents propostes d'acord:
1. El Parlament de les Illes Balears condemna i rebutja
l'enaltiment del franquisme que es va produir el passat 9 d'agost
a la plaça de toros de Palma a través de la reproducció de
l'himne de la Falange.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que investigui des de la Secretaria Autonòmica de
Memòria Democràtica i de Bon Govern una possible

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 4236/19, de 3 diputats membres de la
Comissió d'Economia adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
de Transició Energètica i Sectors Productius, sobre la
situació energètica a l'illa de Menorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, conformement amb l'article 192.1 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius davant la Comissió
d'Economia.
Interessats a conèixer quina és la situació actual quant a
l'abastament d'energia a l'illa de Menorca, i per tal que la
cambra sigui informada de les actuacions que ha desenvolupat
i pensa desenvolupar el Govern per evitar fallides elèctriques
com la patida a Menorca l'estiu passat, els diputats sotasignants
sol·liciten la compareixença del conseller de Transició
Energètica i Sectors productius davant aquesta comissió per tal
d'informar sobre aquestes qüestions.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
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D)
RGE núm. 4590/19, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple de
la cambra, sobre les actuacions que pensa dur a terme per
reclamar els 177 milions d'euros de bestretes a compte del
sistema de finançament.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 4584/19, de 3 diputats membres de la
Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut, sobre la intoxicació alimentària de 51
persones a un establiment de menjar oriental a Palma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, conformement amb els articles 192.1,
106 i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la
consellera de Salut davant la Comissió de Salut.
Motivació de la urgència: Atesa la greu alarma social que
ha creat i amb la finalitat d'aclarir els motius i les actuacions
que pensa dur a terme el Govern davant una situació tan greu
com la intoxicació de 51 persones a un establiment de menjar
oriental a Palma, es fa necessari i urgent que el Govern doni
complida informació a la cambra sobre aquest assumpte.
La setmana passada, concretament el dijous 22 d'agost, la
Conselleria de Sanitat va tenir coneixement d'intoxicacions
alimentàries, en principi per salmonel·la, produïdes a un
restaurant de Palma de menjar oriental.
Preocupa que segons informacions periodístiques i una
vegada detectat el lloc de la intoxicació l'establiment
romangués obert, donant serveis de dinar i sopar, fins tres dies
després, quan ja estava confirmat el brot de salmonel·losi. És
a dir, no es va produir el tancament fins el diumenge, dia 25
d'agost.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, conformement amb els articles 193.1
106 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent (atesa
l'alarmant situació financera que pateix la nostra comunitat
autònoma) de la presidenta del Govern de les Illes Balears
davant el Ple de la cambra, per tal d'informar sobre les
actuacions dutes a terme fins a dia d'avui o que durà a terme per
reclamar els 177 milions d'euros impagats pel Govern de l'Estat
corresponents a bestretes a compte del sistema de finançament,
i acorda de sotmetre'l a la consideració de la Junta de
Portaveus.
La Junta de Portaveus en sessió del mateix dia adopta,
respecte d'aquest escrit, acord negatiu, per la qual cosa l'escrit
indicat queda sense efecte.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
E)
RGE núm. 4626/19, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
presidenta del Govern davant el Ple, sobre la necessitat de
finançament de la comunitat autònoma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, conformement amb els articles 193.1 i
106 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent (atesa la
rellevància de l'assumpte i les informacions aparegudes
recentment sobre aquesta qüestió), davant el Ple de la cambra,
per tal d'informar sobre la necessitat de finançament de la
comunitat autònoma.

A data de dimecres 28 d'agost ja hi havia confirmades 51
persones afectades, podent ser el nombre de casos superior, ja
que no havia conclòs el període d'incubació de la salmonel·la.

Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Per tots aquests motius, els diputats i les diputades
sotasignants, membres de la Comissió de Salut, mitjançant el
present escrit sol·liciten la compareixença urgent de la
consellera de Salut davant aquesta comissió per tal de donar
complida informació en relació amb la intoxicació patida per
51 persones (fins ara) a un establiment de menjar oriental de
Palma.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Adscricpió del diputat Joan Mas i Tugores al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, atesos els escrits RGE núm. 4606/19 i
4607/19, resta assabentada de la sol·licitud d'adscripció al Grup
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Parlamentari MÉS per Mallorca del diputat Joan Mas i
Tugores, i de l'acceptació de la dita adscripció pel grup
parlamentari esmentat.

4. El temps de dedicació d’aquest serà a temps complet tot
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula la
matèria.

Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

5. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Ordre de Publicació
Resolució
B)
Nomenament de portaveu i de persona que
eventualment el pot substituir del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de setembre de 2019, atès l'escrit RGE núm. 3380/19, resta
assabentada del nomenament del diputat Miquel Ensenyat i
Riutort, com a portaveu, i del diputat Josep Ferrà i Terrassa,
com a persona que eventualment el pot substituir, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Raúl Bar i Acedo com a personal eventual amb
adscripció funcional al servei del Grup Parlamentari
Ciudadanos del Parlament de les Illes Balears..
Atès que:

1. El nomenament del Sr. Raúl Bar i Acedo, amb DNI núm.
******83, com a personal eventual amb adscripció funcional
al servei del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb efectes
econòmics i administratius des del 3 d’agost de 2019 i amb
unes retribucions corresponents a 31.110,94 € anuals,
corresponent a la modalitat C de la categoria de personal
eventual de la resolució de retribucions vigent.
2. L’anul·lació de la resolució de la presidència del 24 de juliol
de 2019, comunicada per l’escrit RGS núm. 2730/2019 del 24
de juliol de 2019.
3. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
4. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut
un mes de la interposició del recurs potestatiu de reposició
sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén desestimat per
silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Palma, sense limitació de temps, mentre
no hi hagi una resolució expressa.

1. El Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, sol·licita el nomenament del Sr. Raúl
Bar i Acedo amb DNI núm. ******83 com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Ciudadanos, amb unes retribucions de 31.110,94 € anuals,
mitjançant l’escrit RGE núm. 3546/2019 del 24/07/2019, amb
efectes econòmics i administratius des de l’1 d’agost de 2019.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

2. L’anterior portaveu mitjançant escrit RGE núm. 3990/2019
del 30 de juliol de 2019, sol·licita la modificació de l’escrit
RGE núm. 3546/2019 del 24/07/2019, en el sentit que els
efectes econòmics i administratius del nomenament del Sr.
Raúl Bar i Acedo seran des del 3 d’agost de 2019.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

3. El Sr. Raúl Bar i Acedo realitzarà funcions de personal
eventual i la seva retribució s’adequarà a la seva dedicació,
responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a temps complet
al Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 31 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
de la Sra. Francisca Gamundí i Penwill com a personal
eventual amb adscripció funcional al servei del Grup
Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 5 d’agost de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Atès que:
1. La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, sol·licita el nomenament de la Sra. Francisca
Gamundí i Penwill amb DNI núm. ******71 com a personal
eventual adscrita funcionalment al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb unes retribucions de 20.740,58 € anuals,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4083/2019 del 2/08/2019.
2. La Sra. Francisca Gamundí i Penwill realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequarà a la seva
dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
C)
Resolució de Presidència en relació amb e nomenament
del Sr. Manuel Villoslada i Pérez com a personal eventual
amb adscripció funcional al servei del Grup Parlamentari
Unidas Podemos del Parlament de les Illes Balears.
Atès que:

3. El temps de dedicació d’aquest serà a temps complet tot
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula la
matèria.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

1. El Sr. Alejandro López i Soria, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, sol·licita el nomenament del Sr.
Manuel Villoslada i Pérez amb DNI núm. ******70 com a
personal eventual adscrit funcionalment al servei del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, amb unes retribucions de
41.481,30 € anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 4089/2019
del 2/08/2019.

Resolució
1. El nomenament de la Sra. Francisca Gamundí i Penwill, amb
DNI núm. ******71, com a personal eventual amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des del 3 d’agost de 2019 i
amb unes retribucions corresponents a 20.740,58 € anuals,
corresponent a la modalitat E de la categoria de personal
eventual de la resolució de retribucions vigent.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut
un mes de la interposició del recurs potestatiu de reposició
sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén desestimat per
silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Palma, sense limitació de temps, mentre
no hi hagi una resolució expressa.

2. El Sr. Manuel Villoslada i Pérez realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequarà a la seva
dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.
3. El temps de dedicació d’aquest serà a temps complet tot
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula la
matèria.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Manuel Villoslada i Pérez, amb DNI
núm. ******70, com a personal eventual amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
amb efectes econòmics i administratius des del 13 d’agost de
2019 i amb unes retribucions corresponents a 41.481,30 €
anuals, corresponent a la modalitat B de la categoria de
personal eventual de la resolució de retribucions vigent.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
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reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut
un mes de la interposició del recurs potestatiu de reposició
sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén desestimat per
silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Palma, sense limitació de temps, mentre
no hi hagi una resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 5 d’agost de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
Resolució de Presidència en relació al nomenament del
Sr. Miguel Ángel López i Huerta com a personal eventual
amb adscripció funcional al servei del Grup Parlamentari
Unidas Podemos del Parlament de les Illes Balears.
Atès que:

Resolució
1. El nomenament del Sr. Miguel Ángel López i Huerta, amb
DNI núm. ******95, com a personal eventual amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
amb efectes econòmics i administratius des del 5 d’agost de
2019 i amb unes retribucions corresponents a 41.481,30 €
anuals, corresponent a la modalitat B de la categoria de
personal eventual de la resolució de retribucions vigent.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut
un mes de la interposició del recurs potestatiu de reposició
sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén desestimat per
silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Palma, sense limitació de temps, mentre
no hi hagi una resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 5 d’agost de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

1. El Sr. Alejandro López i Soria portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, sol·licita el nomenament del Sr.
Miguel Ángel López i Huerta amb DNI núm. ******95 com a
personal eventual adscrit funcionalment al servei del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, amb unes retribucions de
41.481,30 € anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 4090/2019
del 2/08/2019.

Ordre de Publicació
E)

2. El Sr. Miguel Ángel López i Soria realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequarà a la seva
dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.
3. El temps de dedicació d’aquest serà a temps complet tot
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula la
matèria.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Alberto Serrano i Zarraute com a personal eventual
amb adscripció funcional al servei de la vicepresidenta
primera Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho del
Parlament de les Illes Balears.
Atès que:
1. La Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho, vicepresidenta
primera del Parlament de les Illes Balears, sol·licita el
nomenament del Sr. Alberto Serrano i Zarraute amb DNI núm.
******32 com a personal eventual adscrit funcionalment al
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servei d’aquesta, amb unes retribucions de 41.481,30 € anuals,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4091/2019 del 2/08/2019.
F)
2. El Sr. Alberto Serrano i Zarraute realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequarà a la seva
dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.
3. El temps de dedicació d’aquest serà a temps complet tot
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula la
matèria.

Resolució de Presidència en relació amb el canvi de
modalitat de retributiva de la Sra. Marta Díaz i Pascual
com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears,
amb el cessament en la percepció retributiva de la
modalitat B, i amb el nomenament corresponent en la
modalitat retributiva de la modalitat D.
Atès que:

4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El nomenament del Sr. Alberto Serrano i Zarraute, amb DNI
núm. ******32, com a personal eventual amb adscripció
funcional al servei de la vicepresidenta primera, amb efectes
econòmics i administratius des del 5 d’agost de 2019 i amb
unes retribucions corresponents a 41.481,30 € anuals,
corresponent a la modalitat B de la categoria de personal
eventual de la resolució de retribucions vigent.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut
un mes de la interposició del recurs potestatiu de reposició
sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén desestimat per
silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Palma, sense limitació de temps, mentre
no hi hagi una resolució expressa.

1. La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, sol·licita el nomenament de la Sra. Marta Díaz i
Pascual amb DNI 46.642.067E com a personal eventual
adscrita al servei del grup parlamentari socialista, amb unes
retribucions de 41.481,30 € anuals (modalitat retributiva B),
mitjançant l’escrit RGE núm. 3166/2019 del 10 de juliol de
2019; amb efectes econòmics i retributius des del 10 de juliol
de 2019 i jornada completa.
2. La Sra. Marta Díaz i Pascual a partir del dia 6 d’agost
realitzarà funcions de personal eventual i la seva retribució
s’adequa a la seva dedicació, responsabilitat i feina que ha de
desenvolupar a temps parcial al Parlament de les Illes Balears.
3. El temps de dedicació d’aquesta serà a temps parcial tot
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula la
matèria, amb efectes econòmics i administratius des del 6
d’agost de 2019.
4. La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, sol·licita que la Sra. Marta Díaz i Pascual canviï de
modalitat retributiva de la B a la D, des del 6 d’agost de 2019
mitjançant escrit RGE núm. 4157/2019 del 5 d’agost de 2019;
i que cessi prèviament com a perceptora de la modalitat
retributiva B amb efectes econòmics i administratius des del 5
d’agost de 2019, tot d’acord amb la sol·licitud RGE núm.
4156/2019 del 5 d’agost de 2019.
5. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 5 d’agost de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

1. El cessament de la Sra. Marta Díaz i Pascual, amb DNI núm.
******67, com a personal eventual, adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista, en una de les places corresponent a la
modalitat B, amb efectes econòmics i administratius des del 5
d’agost de 2019, i la seva adscripció funcional posterior a una
de les places, a temps parcial, del Grup Parlamentari Socialista,
corresponent a la modalitat D (25.805,64 € anuals) de la
categoria de personal eventual de la resolució de retribucions
vigent, i amb efectes econòmics i administratius des del 6
d’agost de 2019.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
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resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut
un mes de la interposició del recurs potestatiu de reposició
sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén desestimat per
silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Palma, sense limitació de temps, mentre
no hi hagi una resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 5 d’agost de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

1. El nomenament de la Sra. Caterina Contreras i Cabot, amb
DNI núm. ******70, com personal eventual, amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des del 19 d’agost de 2019
i amb unes retribucions corresponents a 41.481,30 € anuals,
corresponent a la modalitat B de la categoria de personal
eventual de la resolució de retribucions vigent.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut
un mes de la interposició del recurs potestatiu de reposició
sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén desestimat per
silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Palma, sense limitació de temps, mentre
no hi hagi una resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

G)
Resolució de la Presidència en relació amb el
nomenament de la Sra. Caterina Contreras i Cabot com a
personal eventual adscrita funcionalment al servei del Grup
Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears.
Atès que:

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

1. La Sra. Silvia Cano i Juan, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, sol·licita el nomenament de la Sra. Caterina
Contreras i Cabot amb DNI ******70 com a personal eventual
amb adscripció funcional al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb unes retribucions de 41.481,30 € anuals,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4284/2019 del 14 d’agost de
2019.
2. La Sra. Caterina Contreras i Cabot realitzarà funcions de
personal eventual i la seva retribució s’adequa a la seva
dedicació, responsabilitat i feina que ha de desenvolupar a
temps complet al Parlament de les Illes Balears.
3. El temps de dedicació d’aquest serà a temps complet tot
d’acord amb la normativa de la Seguretat Social que regula la
matèria.
4. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta, el nomenament i el cessament del personal
eventual.
Resolució

A la seu del Parlament, 23 d’agost de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
H)
Resolució de la Presidència en relació amb el cessament
del Sr. Rafael Porcel i López com a personal eventual
adscrit al servei del grup parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears.
Atès que:
1. El Sr. Jaume Font i Barceló, portaveu del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, sol·licita el cessament del
Sr. Rafael Porcel i López amb DNI núm. ******38 com a
personal eventual adscrit funcionalment al servei de l’esmentat
grup parlamentari amb efectes econòmics i administratius d’1
de setembre de 2019, mitjançant l’escrit RGE núm. 4592/2019,
de 30 d’agost.
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2. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
Resolució
1. El cessament del Sr. Rafael Porcel i López amb DNI núm.
******38 com a personal eventual adscrit funcionalment al
servei del grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
amb efectes econòmics i administratius d’1 de setembre de
2019.
2. S’ordena la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut
un mes de la interposició del recurs potestatiu de reposició
sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén desestimat per
silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Palma, sense limitació de temps, mentre
no hi hagi una resolució expressa.
També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A la seu del Parlament, 1 de setembre de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
I)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.
En compliment de l'article 21.1 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 4 de setembre de 2019,
es procedeix a la publicació de la declaració de béns
patrimonials i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics, per pèrdua de la condició de
diputat de la IX legislatura de les persones següents:
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Sr. Xavier Pericay i Hosta
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias
Sr. Gabriel Company i Bauzá
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys
Sra. Sílvia Cano i Juan
Sra. Pilar Costa i Serra
Sra. Margarita Cabrer i González
Sr. Antonio Gómez i Pérez
Palma, a 4 de setembre de 2019
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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