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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera d'Afers Socials i

Esports, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat
i Drets Humans, sobre el tancament de l'alberg de La
Victòria a Alcúdia, l'estat en què es troba l'edifici i les
instal·lacions, els informes arquitectònics que s'han emès al
respecte i la situació en què es troben els nins i les nines
afectats (RGE núm. 3241/19).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans
del Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de
dia 30 de juliol de 2019, tengué lloc la compareixença de la
consellera d'Afers Socials i Esports, qui, acompanyada del
secretari general, de la directora general d'Infància, Joventut i
Famílies i del director de l'Institut Balear de la Joventut,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge,

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, sobre l'anunci de la subhasta dels terrenys del
quarter de Son Busquets (RGE núm. 3354/19).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària de dia
30 de juliol de 2019, tengué lloc la compareixença del conseller
de Mobilitat i Habitatge, qui, acompanyat del secretari general,
del director general d'Habitatge i de la cap de Gabinet, informà
sobre el tema indicat.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de setembre de 2019, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4625/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general en matèria d'emergències.

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 d'Administracions
Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en relació amb les emergències i,
concretament, les actuacions que ha realitzat el Govern en
relació amb els mandats parlamentaris assolits com a
conseqüència de les inundacions patides pel Llevant de
Mallorca i el cap de fibló de Menorca el 2018.

Palma, a 3 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de setembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4609/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
beneficiaris de les "ajudes" per al pagament del lloguer el
2018 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.

1. Import total de les "ajudes" per al pagament del lloguer el
2018. Quin import procedia de l'administració estatal i quin de
la comunitat autònoma de les Illes Balears?

2. Quants han estat els beneficiaris de les "ajudes" per al
lloguer el 2018?

3. Els beneficiaris corresponents a 2018 han percebut els
imports corresponents a les "ajudes"?

En cas que n o sigui així:

a) Quants han estat els beneficiaris que no han percebut
l'"ajuda"?
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b) Detall, per a cadascun dels beneficiaris, dels motius pels
quals no han rebut les "ajudes".

c) Data en què es farà efectiu el lliurament de les "ajudes"
a cadascun dels beneficiaris.

Palma, 2 de setembre de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero 

B)
RGE núm. 4610/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
beneficiaris el 2017 de les "ajudes" per al lloguer 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.

1. Import total de les "ajudes" per al pagament del lloguer el
2017.

2. Quants n'han estat els beneficiaris el 2017?

Palma, 2 de setembre de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero 

C)
RGE núm. 4611/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
beneficiaris de les "ajudes" per al pagament del lloguer el
2016.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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. Import total de les "ajudes" per al pagament del lloguer el
2016.

2. Quants n'han estat els beneficiaris el 2016?

Palma, 2 de setembre de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero 

D)
RGE núm. 4617/19, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a ajudes per pal·liar els efectes de la sequera.

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

La conselleria va fer públic dia 17 de maig una campanya
extraordinària de l'empresa pública SEMILLA de compra
d'alimentació animal per pal·liar els efectes de la sequera
agrària amb una despesa màxima d'1.200.000 €.

Les explotacions ramaderes han fet la sol·licitud d'ajuda i
no han rebut cap informació. En quin punt es troba a dia d'avui
aquesta ajuda?

Palma, a 3 de setembre de 2019
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

E)
RGE núm. 4703/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre de salut d'Alaior.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 es troba la construcció del nou centres de salut
d'Alaior?

Palma, a 4 de setembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

F)
RGE núm. 4704/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per reduir el temps d'espera 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les accions concretes que ha desenvolupat
l'Ibsalut per reduir el temps d'espera en el servei d'urgències de
l'Hospital Mateu Orfila?

Palma, a 4 de setembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

G)
RGE núm. 4705/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades
en els serveis mèdics d'Es Migjorn (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.

Quins són els motius que justifiquen les retallades en els
serveis mèdics de la població d'Es Migjorn a Menorca?
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Palma, a 4 de setembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

H)
RGE núm. 4706/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixes
laborals de zeladors a l'Hospital Mateu Orfila.

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

Quantes baixes laborals (IT) de zeladors s'han produït a
l'Hospital Mateu Orfila de Maó? Quina durada han tingut? En
quantes ocasions s'han produït substitucions durant els anys
2018 i 2019?

Palma, a 4 de setembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

I)
RGE núm. 4707/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
col·legi d'Es Mercadal.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament 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 i la previsió d'execució del nou col·legi d'Es
Mercadal?

Palma, a 4 de setembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

J)
RGE núm. 4708/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou centre de formació professional projectat a l'estació
marítima de Ciutadella.

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

Quant tenen previst que el nou centre de formació
professional projectat a l'estació marítima de Ciutadella sigui
una realitat?

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 4709/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escola d'hoteleria a Menorca.

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

Tenen previst que Menorca disposi d'una escola d'hoteleria
com la resta d'illes?

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm. 4710/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a "Brexit" dur i turisme britànic.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 considera que afectarà un possible "Brexit" dur al
turisme britànic?

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 4711/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a connectivitat amb el Regne Unit.

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

Quina previsió té la conselleria respecte de la connectivitat
de Balears amb el Regne Unit per als pròxims mesos de final de
temporada i especialment l'hivern?

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 4712/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament dels usuaris de l'Ibsalut 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.
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Quants usuaris de l'Ibsalut -malalts i els seus acompanyants
per separat- de Menorca, Eivissa i Formentera es van haver de
desplaçar, per raó d'assistència sanitària, durant el 2018 a
Mallorca? Quants es van desplaçar a centres sanitaris ubicats
a la península? Indicau quines despeses van motivar aquests
desplaçaments, amb detall de les quantitats destinades a
transport, dietes i pernoctes.

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 4713/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament dels usuaris de l'Ibsalut 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.

Quants usuaris de l'Ibsalut -malalts i els seus acompanyants
per separat- de Menorca, Eivissa i Formentera es van haver de
desplaçar, per raó d'assistència sanitària, durant el 2019 a
Mallorca? Quants es van desplaçar a centres sanitaris ubicats
a la península? Indicau quines despeses van motivar aquests
desplaçaments, amb detall de les quantitats destinades a
transport, dietes i pernoctes.

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

P)
RGE núm. 4714/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensacions per desplaçaments dels usuaris de l'Ibsalut
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.

Quin va ser el pressupost per al pagament de les despeses
dels desplaçament dels usuaris de l'Ibsalut i els seus
acompanyants per raó d'assistència sanitària durant el 2018?
Indicau el total i per illes, amb detall de les quantitats
destinades a transport, dietes i pernoctes, i quines van ser les
quantitats abonades.

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Q)
RGE núm. 4715/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensacions per desplaçaments dels usuaris de l'Ibsalut
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.

Quin va ser el pressupost per al pagament de les despeses
dels desplaçament dels usuaris de l'Ibsalut i els seus
acompanyants per raó d'assistència sanitària durant el 2019?
Indicau el total i per illes, amb detall de les quantitats
destinades a transport, dietes i pernoctes, i quines van ser les
quantitats abonades.

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

R)
RGE núm. 4741/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
objectius i agenda institucional del viatge del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball el dia 10 de setembre
en el seu viatge a Hamburg.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 objectius generals i operatius té la visita del conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball el dia 10 de setembre
en el seu viatge a Hamburg?

Quina agenda institucional té prevista durant els dies de
l'activitat institucional a Hamburg? (Detall de les autoritats, els
organismes, les associacions i les empreses que visitarà o es
reunirà).

Ha informat el Sr. Conseller de la seva visita i els seus
objectius als consells insulars, ja que aquests tenen
competències transferides en turisme i promoció turística?

Palma, a 5 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

S)
RGE núm. 4743/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a manteniment i neteja de la vegetació dels
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.
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Correspon a la Conselleria de Medi Ambient el
manteniment i, en el seu cas, la neteja de la vegetació en
aquells trams en els quals els torrents passen per sòl urbà?

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

T)
RGE núm. 4744/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a manteniment i neteja de la vegetació dels
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.

Consta que en els darrers cinc anys la Conselleria de Medi
Ambient ha fet o pagat tasques de manteniment i, en el seu cas,
de neteja de la vegetació en aquells trams en els quals els
torrents passen per sòl urbà?

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

U)
RGE núm. 4746/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat
d'execució dels projectes aprovats el 2017 amb càrrec als
fons de l'impost de turisme sostenible (ITS).

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

Detall de l'estat d'execució dels projectes de 2017 aprovats
amb càrrec als fons de l'ITS 2017.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

V)
RGE núm. 4747/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat
d'execució dels projectes aprovats el 2018 amb càrrec als
fons de l'impost de turisme sostenible.

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

Detall de l'estat d'execució dels projectes de 2018 aprovats
amb càrrec als fons de l'ITS 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

W)
RGE núm. 4748/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat
d'execució dels projectes aprovats el 2019 amb càrrec als
fons de l'ITS.

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

Detall de l'estat d'execució dels projectes de 2019 aprovats
amb càrrec als fons de l'ITS 2019.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

X)
RGE núm. 4749/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
2016 a càrrec dels fons de l'ITS.

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

Pressupost inicial aprovat i pressupost final destinat als
projectes de 2016.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

Y)
RGE núm. 4750/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
2017 a càrrec dels fons de l'ITS.

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

Pressupost inicial aprovat i pressupost final destinat als
projectes de 2017.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
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Z)
RGE núm. 4751/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
2018 a càrrec dels fons de l'ITS.

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

Pressupost inicial aprovat i pressupost final destinat als
projectes de 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AA)
RGE núm. 4752/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació
sobre l'impost de turisme sostenible (ITS) en el sector que
comercialitza estades turístiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 duit a terme el Govern per informar
el sector que comercialitza estades turístiques sobre l'ITS? I els
empleats de què disposen els establiments turístics?

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AB)
RGE núm. 4753/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació
sobre l'objecte i la finalitat de l'impost de turisme sostenible
(ITS).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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. Quines actuacions ha duit a terme el Govern per informar les
persones usuàries dels establiments turístics sobre l'ITS?

2. Pot acreditar el Govern que qui paga l'import corresponent
a l'ITS sap la seva finalitat?

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AC)
RGE núm. 4754/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a participació
del sector privat en els projectes a càrrec dels fons de
l'impost de turisme sostenible (ITS).

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

El Govern garanteix la participació del sector privat en les
propostes i en l'aprovació dels projectes a càrrec dels fons de
l'ITS?

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AD)
RGE núm. 4755/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informació sobre l'impost de turisme sostenible.

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

Amb què es correspon aquesta pàgina web
http://www.illessostenibles.travel/es/its? Per què no està dotada
de contingut?

Palma, a 5 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AE)
RGE núm. 4756/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
transparència en relació amb l'impost de turisme sostenible
(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.

Per què el Govern no ha donat compliment a allò establert
sobre "el lloc web" a l'article 20.4, apartat 2n, de la LITS (Llei
2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a
les Illes Balears i de mesures d'impuls de turisme sostenible),
per així complir amb allò preceptuat sobre la transparència en
els projectes que s'hagin d'executar a través d'allò recaptat
mitjançant aquest impost?

Palma, a 5 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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AF)
RGE núm. 4757/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
2016 amb càrrec als fons de l'ITS 2016.

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

Detall dels projectes aprovats amb càrrec a l'impost de
turisme sostenible el 2016.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AG)
RGE núm. 4758/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
2017 amb càrrec als fons de l'impost de turisme sostenible
de 2017.

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

Detall dels projectes aprovats amb càrrec a l'ITS el 2017.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AH)
RGE núm. 4759/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
2019 amb càrrec als fons de l'impost de turisme sostenible
de 2019.

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

Detall dels projectes aprovats amb càrrec a l'ITS el 2019.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AI)
RGE núm. 4760/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes
2018 amb càrrec als fons de l'impost de turisme sostenible
2018.

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

Detall dels projectes aprovats amb càrrec a l'ITS el 2018.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AJ)
RGE núm. 4761/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat
d'execució dels projectes aprovats 2016 amb càrrec als fons
de l'impost de turisme sostenible.

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

Detall de l'estat d'execució dels projectes de 2016 aprovats
amb càrrec als fons de l'ITS el 2016.

Palma, a 5 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

AK)
RGE núm. 4769/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a projecte tècnic per reconvertir l'antiga estació
marítima 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.

Està finalitzat el projecte tècnic per convertir l'antiga
estació marítima de Ciutadella en un centre integrat de
formació professional d'hostaleria i turisme?

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

AL)
RGE núm. 4770/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'execució de les obres per reconvertir
l'antiga estació marítima 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.

Quina previsió d'execució de les obres té el Govern de les
Illes Balears per convertir l'antiga estació marítima de
Ciutadella en un centre integrat de formació professional
d'hostaleria i turisme?
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Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

AM)
RGE núm. 4799/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern davant l'impagament per part del
Govern central de les ajudes acordades per a Sant Llorenç
i el Llevant després de la torrentada.

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

Onze mesos després de les tràgiques inundacions i de la
torrentada que patí el Llevant i Sant Llorenç i després de
conèixer que no s'han abonat les ajudes a particulars en
concepte de danys i perjudicis ni tampoc les ajudes promeses
per un import de 6 milions i mig d'euros per part del Govern
central a l'Ajuntament de Sant Llorenç per a les labors de
reconstrucció.

Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears?

Reclamarà amb caràcter d'urgència al Govern central el
pagament d'aquestes ajudes?

Palma, a 9 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

AN)
RGE núm. 4807/19, del diputat José Luis Camps i Coll,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a
energies renovables.

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

Quantes ajudes o subvencions relatives a energies
renovables s'han sol·licitat durant el present any? Indicau-ne la
xifra per illes i de les que han estat atorgades.

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Coll

AO)
RGE núm. 4808/19, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió a cadascun dels torrents de les Illes Balears per al
seu manteniment i neteja al llarg de 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.

Quina ha estat la inversió a cadascun dels torrents de les
Illes Balears per al seu manteniment i neteja al llarg de 2018?
Especificau-ne el torrent, la data d'inversió i l'import.

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AP)
RGE núm. 4809/19, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió a cadascun dels torrents de les Illes Balears per al
seu manteniment i neteja al llarg 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.

Quina ha estat la inversió a cadascun dels torrents de les
Illes Balears per al seu manteniment i neteja al llarg de 2019?
Especificau-ne el torrent, la data d'inversió i l'import.

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

AQ)
RGE núm. 4895/19, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes de
comercialització d'estades turístiques expedientades per la
Conselleria de Turisme (1).

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

Quines han estat les plataformes de comercialització
d'estades turístiques expedientades per la Conselleria de
Turisme per comercialització d'estades turístiques en habitatges
sense autorització?

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AR)
RGE núm. 4896/19, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes de
comercialització d'estades turístiques expedientades per la
Conselleria de Turisme (2).

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

En quin estat de tramitació es troben els expedients
sancionadors iniciats per la Conselleria de Turisme contra les
plataformes de comercialització d'estades turístiques en
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habitatges que operaven sense que les estades o els habitatges
turístics disposessin de la corresponent autorització?

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AS)
RGE núm. 4897/19, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes de
comercialització d'estades turístiques expedientades per la
Conselleria de Turisme (3).

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

Quins són els imports individualitzats pels quals la
Conselleria de Turisme ha iniciat expedient sancionador contra
les plataformes de comercialització turística que operaven
sense que les estades turístiques en habitatges disposessin de
l'autorització corresponent?

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AT)
RGE núm. 4898/19, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes de
comercialització d'estades turístiques expedientades per la
Conselleria de Turisme (4).

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

Quin és l'import individualitzat recaptat per la Conselleria
de Turisme a cadascun dels expedients tramitats contra les
plataformes de comercialització d'estades turístiques que
operaven sense que els titulars de les estades turístiques en
habitatges disposessin de l'autorització corresponent?

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

AU)
RGE núm. 4899/19, del diputat Vicente Marí i Torres,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes de
comercialització d'estades turístiques expedientades per la
Conselleria de Turisme (5).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 procediments se segueixen en la jurisdicció
contenciosa administrativa a instàncies de les plataformes de 
comercialització d'estades turístiques una vegada esgotada la
via administrativa que posa fi a l'expedient sancionador?

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de setembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4938/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la conducció
de gas a Menorca.

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 mitjans de transport i quines mesures de seguretat ha
previst el Govern a la conducció del gas a Menorca per al
servei de la central elèctrica de Maó?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

B)
RGE núm. 4939/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
barracons en els centres escolars.

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

Començaren la legislatura passada el 2015 amb 93
barracons a les escoles de Balears i el ferm compromís de la
presidenta de reduir-los a més de la meitat. Segons la
informació aportada per la mateixa Conselleria d'Educació,
aquest curs escolar comença amb 95 barracons, la qual cosa
suposa que aproximadament 2.400 alumnes de Balears inicien
les seves classes en mòduls d'obra.
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Creu vostè, Sra. Presidenta, que després de quatre anys de
gestió del Pacte es pot iniciar aquest nou curs escolar amb dos
barracons més?

Palma, a 10 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 4999/19, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració de l'augment dels intents de
suïcidi entre els joves a les Illes Balears.

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, com valora l'augment, durant els
darrers 20 mesos, dels intents de suïcidi entre els joves de les
Illes Balears?

Palma, a 10 de setembre de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 5000/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a impuls d'un gran pacte social i empresarial a les
Illes Balears.

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 accions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
per impulsar el gran pacte social i empresarial al qual es va
comprometre vostè durant el seu debat d'investidura?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 5001/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a inici
del curs escolar.

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.

Aquest curs escolar s'inicia sense que les famílies de
Balears puguin elegir la llengua d'ensenyament per als seus fills
entre les dues oficials.

Sra. Presidenta, per què el seu govern prohibeix a les
famílies elegir la llengua vehicular a totes les etapes
educatives?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

F)
RGE núm. 5002/19, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a terminis
del Pla de salut mental de 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.

En quins terminis es planteja la revisió del Pla de salut
mental de Menorca?

Palma, a 10 de setembre de 2019
La diputada
Patrícia Font i Marbán

G)
RGE núm. 5003/19, de la diputada Sílvia Tur i Torres,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació de la
tramitació del decret de regulació del transport marítim
entre illes.

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

En quina situació es troba la tramitació del decret de
regulació del transport marítim entre illes?

Palma, a 10 de setembre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

H)
RGE núm. 5004/19, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa
a política de reducció d'atracades de creuers turístics.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Quins informes tècnics i de quins organismes públics o
provats ha utilitzat el Govern per prendre la iniciativa de
solAlicitar la disminució d'atracades de creuers turístics en el
port de Palma?

Palma, a 11 de setembre de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

I)
RGE núm. 5005/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
beneficis fiscals a joves emprenedors i autònoms.

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 beneficis fiscals té previst implantar el Govern per
ajudar els joves emprenedors i autònoms?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

J)
RGE núm. 5017/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció
ciutadana als infants amb necessitats especials.

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.

Com valora el conseller d'Educació l'atenció educativa que
presta als infants amb necessitats especials?

Palma, a 10 de setembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 5018/19, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
sobre atur a les Illes Balears.

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 valora el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball les darreres dades sobre l'atur a les Illes Balears?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

L)
RGE núm. 5019/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a disposició addicional quarta de la Llei 8/2012.

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.

Té previst el Govern recuperar la disposició addicional
quarta de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears?

Palma, a 10 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 5020/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular relativa a projecte
de Centre integrat d'FP d'hoteleria i Turisme de
Ciutadella.

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.

En quina fase d'execució es troba el projecte de Centre
integrat d'hoteleria i turisme de Ciutadella?

Palma, a 10 de setembre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 5021/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les
solAlicituds de subvenció a la rehabilitació d'edificis i
habitatges, millora de la seguretat i l'accessibilitat.

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.

Quan té previst el conseller de Mobilitat i Habitatge
resoldre el retard en el pagament de les solAlicituds de
subvenció a la rehabilitació d'edificis i habitatges, millora de la
seguretat i l'accessibilitat?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch
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O)
RGE núm. 5022/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunió a Formentera amb el president de la
Comunitat Valenciana, Sr. Ximo Puig.

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 quin motiu no figurava la reunió mantinguda el passat
cap de setmana a Formentera amb el president de la Comunitat
Valenciana, Sr. Ximo Puig, a l'agenda institucional?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

P)
RGE núm. 5023/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció de
l'IBAVI a les oficines de Maó i d'Inca el mes d'agost.

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.

Considera encertada el Govern la decisió presa pels
responsables de l'IBAVI de deixar d'atendre amb normalitat el
servei bàsic i necessari per als ciutadans d'aquesta comunitat
autònoma a les oficines de Maó o d'Inca el mes d'agost?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

Q)
RGE núm. 5024/19, del diputat Antonio Costa  Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de la
recaptació del cànon de sanejament d'aigües.

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.

Té previst el Govern que la recaptació del cànon de
sanejament d'aigües es destini, al 100%, a sanejament i
depuració d'aigües en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a 2020?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 5025/19, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actitud
del Govern del Sr. Pedro Sánchez en relació amb l'activitat
legislativa de les Illes Balears.

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

Com valora la Sra. Presidenta del Govern l'actitud del
Govern del Sr. Pedro Sánchez en relació amb l'activitat
legislativa de les Illes Balears?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

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 11 de setembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4608/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per revertir la taxa d'abandonament escolar
primerenc per al curs 2019-2020, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca.

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 comissió.

El 2018 les Illes Balears tornà a ser la comunitat autònoma
amb la taxa d'abandonament escolar més alta d'Espanya amb un
24,4% de joves que abandonaren la seva formació de manera
primerenca, mentre que la mitjana nacional se situa en un
17,9%.

Ateses aquestes xifres preocupants i la ineficàcia de les
mesures del Govern de les Illes Balears a la passada legislatura,
quines mesures per al present curs escolar 2019-2020 ha
implementat la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
amb l'objectiu de revertir l'alta taxa d'abandonament escolar
primerenc a la nostra comunitat?

Palma, a 2 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
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B)
RGE núm. 4716/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a arribada de creuers a les Illes Balears (1), davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

De quina manera té previst la Conselleria de Turisme del
Govern balear regular l'arribada de creuers a Balears?

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

C)
RGE núm. 4717/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a arribada de creuers a les Illes Balears (2), davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

Quina valoració fa el conseller de Turisme respecte de la
inversió promoguda i executada al port de Palma durant els
darrers anys per tal de donar resposta al turisme de creuers?

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

D)
RGE núm. 4718/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a arribada de creuers a les Illes Balears (3), davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

De quina manera afectarà la proposta de l'actual govern
balear de regular i limitar l'arribada de creuers, respecte de la
construcció de les necessàries infraestructures dels ducs d'alba
del port de Ciutadella?

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

E)
RGE núm. 4719/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a turismofòbia (1), davant la Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

Creu el Sr. Conseller de Turisme que el missatge quant a la
turismofòbia que dóna al sector turístic i principal motor de la
nostra economia de les nostres illes és el correcte?

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

F)
RGE núm. 4720/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a turismofòbia (2), davant la Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

Davant els actes vandàlics en contra del turisme que
lamentablement tenen lloc els darrers anys i enguany novament,
té previst el conseller de Turisme dur a terme alguna actuació,
ja sigui en solitari o conjuntament amb les altres
administracions afectades i el sector turístic, per tal de
combatre aquesta situació i llançar un missatge de confiança als
mercats?

Palma, a 4 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 4786/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a turisme d'excessos a les Illes Balears (1), davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

Quina solució pensa donar al turisme d'excessos a Balears?

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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H)
RGE núm. 4787/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a turisme d'excessos a les Illes Balears (2), davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

Quines actuacions van dur a terme durant la legislatura
passada per combatre el turisme d'excessos?

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

I)
RGE núm. 4788/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a turisme d'excessos a les Illes Balears (3), davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

Quina valoració fa el conseller de Turisme respecte dels
desgraciats accidents provocats per la pràctica del "balconing"
a Mallorca?

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

J)
RGE núm. 4789/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a turisme d'excessos a les Illes Balears (4), davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

Respecte de la regulació del tot inclòs i el turisme
d'excessos, té previst el conseller de Turisme recuperar el text
que va deixar la consellera Busquets la legislatura anterior, on
un dels criteris que van fer públics era prohibir el consum
d'alcohol gratuït als hotels amb tot inclòs?

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 4790/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a turisme d'excessos a les Illes Balears (5), davant la
Comissió de Turisme i Treball.

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
Turisme.

Té previst el conseller de Turisme incloure en la nova
regulació del tot inclòs criteris diferenciats en funció de la
realitat de cadascuna de les illes?

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de setembre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació del fons per a infraestructures de
sanejament i depuració d'aigües 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Durant els darrers anys els ciutadans de les Illes Balears han
pogut observar amb perplexitat com es produïen a totes les illes
vessaments d’aigües residuals tant al nostre litoral com, en
alguns casos, zones interiors, que provocaven uns elevats
nivells de contaminació y un considerable deteriorament dels
nostres ecosistemes terrestres i molt especialment els marins.

Al terrible impacte ambiental que provoquen els
vessaments, s’uneix també la important disminució de la
qualitat sanitària de les aigües, ja siguin per a consum o per a
bany, que pot derivar en malalties infeccioses per als ciutadans.
Al mateix temps, convé destacar també les pèrdues
econòmiques que sofreixen els negocis ubicats a les zones en
què es produeixen els vessaments i, en general, les pèrdues de
competitivitat que sofreixen les illes com a destinació turística.

Per totes aquestes raons, a dia d’avui existeix a les Illes
Balears un altíssim grau de conscienciació social en relació
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amb la importància que tenen les infraestructures de sanejament
i depuració d’aigües per al nostre benestar i, per tant, la
imperiosa necessitat de prioritzar les inversions de les
administracions públiques, que de fet són les responsables en
la matèria, a aquests tipus de infraestructures.

I és que a dia d’avui a ningú se li escapa que les
infraestructures de sanejament i depuració d’aigües –estacions
depuradores, bombes d’impulsió, canalitzacions, etc.– mostren
un alt grau d’obsolescència o es troben molt deteriorades i, per
tant, es requereix un contundent pla d’inversions tant a curt,
com a mitjà i llarg termini que reverteixi aquesta situació. A
més, es requereixen inversions noves, com puguin ser les que
incideixen en la reutilització de les aigües, respecte de les quals
no es disposen a dia d’avui dels suficients recursos.

El Grup Parlamentari Popular al Parlament de les Illes
Balears ni pot ni vol defugir de la responsabilitat que ens
pertoca i, per tant, volem plantejar a la resta de grups polítics
la creació d’un règim econòmic financer que permeti garantir
un finançament suficient i estable per a les infraestructures
vinculades al sanejament i la depuració d’aigües residuals, de
manera que es pugui elaborar, i òbviament executar, un pla
d’inversions a curt, mitjà i llarg termini a les Illes Balears.

Aquest règim econòmic financer es fonamenta en la creació
del Fons per a infraestructures de sanejament i depuració
d’aigües de les Illes Balears, que es destinaria exclusivament a
les despeses d'inversió que requereixen aquest tipus
d'infraestructures.

Per tal de dotar aquest fons, s’utilitzaria el 100% de la
recaptació anual que obté la comunitat autònoma a través del
cànon de sanejament d’aigües, que suposa uns 85 milions
d’euros anuals. Desafortunadament, a dia d’avui no tota la
recaptació del cànon es destina a inversions en matèria de
sanejament i depuració d’aigües. En aquest sentit i pel que fa
als pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2019, el
programa 562B-Sanejament i depuració d’aigües té una dotació
pressupostària de 61,4 milions d’euros, per tant, es preveuen
recaptar al voltant de 23 milions d’euros que no es destinaran,
almenys l’any 2019, a aquestes inversions.

Per altra banda, es proposa que com a mínim un 25% de la
recaptació anual de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears es destini, almenys transitòriament, a la dotació del
Fons per a infraestructures de sanejament i depuració d’aigües,
de manera que a dia d’avui es destinarien al voltant de 30
milions d’euros de la mal anomenada ecotaxa a aquest tipus de
infraestructures.

Al mateix temps, es proposa que el factor d'insularitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que s’inclou dins el
Règim Especial de les Illes Balears (REB) es doti per part del
Govern de l’Estat amb un import mínim de 90 milions d’euros
el primer any i que com a mínim un 25% de la potencial
dotació -actualment no té ni un euro dotat- es destini a projectes
vinculats amb el cicle de l’aigua. Aquesta proposta implicaria
destinar22,5 milions d’euros a aquest tipus de projectes.

Finalment, es proposa que s’aprovi abans del 31 de
desembre de 2019 el Pla director sectorial de sanejament de les
Illes Balears (PDSS) i a partir de l’1 de gener de 2020 s’iniciï
la seva execució, aprofitant els aproximadament 135 milions

d’euros anuals que implicaria el règim econòmic financer
assenyalat prèviament.

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 crear el Fons per a infraestructures de sanejament i
depuració d’aigües de les Illes Balears, destinat exclusivament
al finançament d'infraestructures vinculades al sanejament i la
depuració d’aigües residuals, així com al seu manteniment, a
les Illes Balears. El fons es recollirà a una secció separada en
els pressupostos generals de la comunitat autònoma per a l’any
2020 i següents, i es gestionarà des de la conselleria competent
amb matèria de recursos hídrics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar la totalitat de la recaptació anual obtinguda
pel cànon de sanejament d’aigües, a dotar el Fons per a
infraestructures de sanejament i depuració d’aigües de les Illes
Balears, de manera que els recursos obtinguts a través d’aquest
impost quedin exclusivament afectats a la construcció de les
infraestructures assenyalades i la seva conservació y
manteniment.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la comissió que preveu l’article 20 de la Llei 2/2016,
de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible, a destinar, almenys de
forma transitòria, un mínim del 25% de la recaptació anual de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears a la dotació
del Fons per a infraestructures de sanejament i depuració
d’aigües de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a dotar, dins el projecte de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2020, el factor d’insularitat de la comunitat autònoma
de les Illes Balears que preveu el títol III del Reial Decret Llei
4/2019, del Règim Especial de les Illes Balears, amb un import
mínim de 90 milions d’euros. A més, el Parlament de les Illes
Balears insta la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda a
seleccionar projectes inclosos a l’apartat “a) Creació,
desenvolupament o reposició d'infraestructures i sistemes de
transport, gestió, sanejament i/o reutilització de recursos hídrics
i del litoral, costes i platges” de l’article 19 de l’esmentat reial
decret llei, per un import mínim equivalent al 25% de la
dotació anual del factor d’insularitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar, abans de 31 de desembre de 2019, el Pla
director sectorial de sanejament de les Illes Balears (PDSS),
previst a l’apartat 5 de l’article 58 i a l’article 74 bis de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de
les Illes Balears i mesures tributàries.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i totes les administracions públiques implicades, a
executar, a partir de l’1 de gener de 2020, la planificació
pluriennal inclosa al Pla director sectorial de sanejament de les
Illes Balears (PDSS), aprofitant tots els recursos assenyalats als
punts 1 a 4 anteriors.
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Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de setembre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4724/19, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
per contribuir a la solidaritat internacional, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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 i MÉS per Mallorca
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant comissió.

Els moviments migratoris s’han convertit en un dels grans
desafiaments globals, tant pels reptes socioeconòmics que
implica per les societat d’acolliment com la nostra, com per la
irrupció de moviments polítics populistes basats en
plantejament xenòfobs i racistes. La defensa dels drets humans
i de la cooperació en el desenvolupament dels pobles està en la
essència dels partits progressistes de les Illes Balears,
compromesos amb la defensa de valors universals com la
igualtat, la diversitat i la justícia social.

Aquests valors estan darrera del progrés de la humanitat i
formen part indissociable dels acords de govern i d’investidura.
Per tot això, es continuarà defensant la cooperació al
desenvolupament, la gestió humanitària dels fluxos migratoris
i les polítiques d’integració, que actuen com a única garantia de
pau, prosperitat, cohesió social i convivència, com bé
reflecteixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
les Nacions Unides.

Les bases legals de la cooperació per al desenvolupament
de les Illes Balears es regulen mitjançant la Llei 9/2005, de 21
de juny, de cooperació per al desenvolupament. Entre els
principis ordenadors que regeixen les polítiques públiques de
cooperació per al desenvolupament a les Illes Balears,
destaquen l'eficàcia, l'eficiència i la responsabilitat en la
planificació, l'execució, el seguiment i l'avaluació dels
programes i projectes de cooperació per al desenvolupament,
així com la transparència en la informació, el finançament i la
participació dels agents de cooperació en aquest àmbit de
l'activitat pública.

Les Illes Balears som terra d’acollida, i per això
continuarem promovent una societat acollidora i integradora,
que generi oportunitats per a tots i enriqueixi el que som des
del compromís ètic de la ciutadania i des de la riquesa cultural
que aporten les persones immigrants. També continuarem
donant suport als moviments que donen resposta a la crisi
humanitària que ha convertit el Mediterrani en un cementeri de
persones immigrants i refugiats.

Per continuar contribuint a l’eradicació universal de la
pobresa, el progrés humà i la defensa dels drets fonamentals de
les persones els grups sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir 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.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a continuar incrementant el pressupost dedicat a polítiques de
cooperació al desenvolupament, en la elaboració del Projecte
de llei de pressupostos de 2020.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar la tramitació de la nova llei de cooperació per
tal d’adaptar-la al context actual.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reforçar la cooperació al desenvolupament, dotant-la de més
recursos i fer que sigui una eina fonamental per la
implementació de l’Agenda 2030.

Palma, a 4 de setembre de 2019
Les diputades
Beatriu Gamundí i Molina
Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 4735/19, dels grups parlamentari Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
l'Oficina d'atenció integral a persones LGTBI, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant comissió.

El passat any 2016 el Parlament de les Illes Balears va
aprovar la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar
l’LGTBI fòbia.

La Comissió mixta Govern - consells insulars, en sessió del
dia 17 de desembre de 2018, va adoptar un acord de traspàs als
consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les
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competències pròpies d’aquests consells insulars que
actualment exerceix l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de polítiques LGTBI.

Posteriorment, el Consell de Govern, a proposta de la
consellera de Presidència, va aprovar el Decret 47/2018, de 21
de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i
els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests
consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
polítiques LGTBI.

L’apartat C) de l’acord de la Comissió mixta Govern -
consells insulars establia les funcions i serveis que es reserva la
comunitat autònoma i que són, entre d’altres, els següents: "1.8.
El disseny d’un servei d’atenció integral per atendre les
persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir
discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la
identitat de gènere o l’expressió de gènere (article 9 de la Llei
8/2016)."

Malauradament, a dia d’avui encara es produeixen
agressions a persones del col·lectiu LGTBI, una circumstància
que és intolerable en un estat modern com el nostre. Correspon
a les administracions donar un servei d’ajuda a aquestes
persones que inclogui aspectes com són l’atenció específica per
haver patit un cas de LGTBI fòbia; una atenció integral que
serveixi per fer un seguiment a la víctima i que a més l’ajudi en
aspectes socials, jurídics, psicològics, laborals, etc. També un
tractament especialment referit a les persones trans.

Per tot això, els grups sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears condemna les darreres
agressions patides per persones del col·lectiu LGTBI a l’Estat
espanyol, la darrera de què es té notícia, ocorreguda a València
durant la primera quinzena del mes d’agost de 2019.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, conjuntament amb els consells insulars, que
són els competents, avanci en la creació d’una oficina o servei
integral per atendre les persones que pateixin, hagin patit o
estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de
gènere.

Que aquest servei o oficina compti, almanco, amb les
prestacions d’atenció integral adreçades a persones LGTBI per
tal que puguin ser ateses en qualsevol qüestió referida a la seva
orientació sexual o d’identitat de gènere, tant en els casos
derivats d’una situació de LGTBI fòbia com per necessitat de
suport psicològic o qualsevol altre tipus d’ajuda per viure
plenament la seva identitat en tots els àmbits: familiar,
educatiu, laboral, social, etc. Igualment, tota l’atenció
específica que puguin necessitar les persones trans, ja sigui per
a famílies que tenguin infants trans o per a aquelles persones
que necessitin un guiatge en el procés de reassignació genital
i passes burocràtiques per assolir-ho.

Palma, a 4 de setembre de 2019
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll

Cristina Mayor i Abad
Els portaveus
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 4771/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a base permanent de la Unitat Militar
d'Emergències (UME) a les Illes Balears, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

El passat 24 d'abril de 2018, el Ple del Parlament de les
Illes Balears va aprovar diversos punts d'una proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari Popular que instava que
el Govern de les Illes Balears col·laborés, activament, amb el
Ministeri de Defensa per tal que la UME compti a les Illes
Balears amb les infraestructures necessàries per al seu
desenvolupament ràpid i efectiu. Així mateix se sol·licitava que
s'estudiés la possibilitat de dotar d'una unitat efectiva de la
UME a les Illes Balears de forma permanent.

La Unitat Militar d’Emergències (UME) és un cos que
forma part de manera permanent de les Forces Armades
Espanyoles amb la finalitat d’intervenir de forma ràpida en
qualsevol lloc del territori d’Espanya en casos de catàstrofes,
risc greu o altres necessitats públiques que requereixen de la
seva actuació.

Atesa l’eficàcia de la UME en la lluita contra els incendis
forestals i en situacions d’emergència per desastres naturals,
com va quedar demostrat amb les inundacions de Sant Llorenç
(Mallorca) el passat octubre, entre altres situacions greus.

Donat que a les Illes Balears no disposem avui d’un
destacament permanent de la UME, i el fet geogràfic de la
insularitat representa una dificultat per als integrants d’aquesta
unitat militar a l’hora d’arribar al lloc on s’ha produït el sinistre
o l’emergència que requereix la seva intervenció, reduint així
la seva manifestada ràpida i eficaç intervenció.

A Menorca els diferents ajuntaments i el mateix Consell
Insular de Menorca adoptaren l'acord en els respectius plenaris
de sol·licitar la presència de la UME a l'illa. La presència
d'aquesta unitat facilitaria molt la ràpida actuació i milloraria la
coordinació amb la resta de cossos i forces de seguretat. Per la
seva banda l'illa d'Eivissa disposa també de diferents indrets on
es podria ubicar un dotació d'aquest contingent.

Atès que a les Canàries, territori insular com les Illes
Balears, disposen d'unitats d'intervenció a Las Palmas i
Tenerife que faciliten la ràpida actuació en cas d'emergència,
i tot i que a les Illes Balears la distància amb la península no és
la mateixa que a les Canàries, representa una dificultat afegida
al fet insular a l'hora que les unitats d'aquest cos d'emergències
es puguin desplaçar amb celeritat al lloc del sinistre.
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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 el Ministeri de Defensa a dur a terme les actuacions
i gestions necessàries per tal que les Illes Balears comptin amb
una base permanent de la UME ubicada a Mallorca amb
delegacions d'aquesta i dotació d'efectius permanents a les illes
de Menorca i Eivissa.

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 4772/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a desplegament de la transició energètica amb les
energies renovables a Menorca, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Atès que el municipi d’Es Castell està tramitant
conjuntament amb el Consell Insular de Menorca a través del
Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca la primera
planta fotovoltaica municipal de Menorca des d’agost de 2018.

Atès que aquesta planta s’ubicarà en uns terrenys
municipals, on està ubicada la planta desnitrificadora reversible
i en una zona favorable per a la seva instal·lació.

Donat que a uns pocs metres s’hi troba l’estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR), una infraestructura supramunicipal
que dona resposta als municipis de Maó-Es Castell, dins una
propietat pública del Govern de las Illes Balears.

Atès el gran consum energètic d’aquesta EDAR i que la
superfície de terrenys públics al voltant és d’aproximadament
d’uns 50.000 m2, així com més de 120.000 m2 privats al
voltant, tots ells compatibles amb la possible instal·lació d’una
planta fotovoltaica de grans dimensions per poder avançar cap
aquesta transició tant necessària energèticament i dotar així
Menorca d’una gran planta fotovoltaica pública.

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 a prioritzar la instal·lació a Menorca d’una planta
fotovoltaica amb les dimensions adequades per donar cobertura
a les necessitats energètiques de Menorca i, per tant, insta el
Govern de les Illes Balears a establir una partida pressupostària
per a aquesta finalitat en els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2020.

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 4773/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a oferta de curs bàsic de policies locals, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

La situació actual de les plantilles de les policies locals és
molt preocupant i generalitzada a totes les Illes.

Concretament, a Menorca és un dels temes que en reiterades
ocasions es van tractar en la passada legislatura per part dels
diferents batles. El nombre d’efectius de què disposa Menorca
està molt per sota de les ràtios que el conjunt de la ciutadania
demana i es mereix. En alguns municipis, fins i tot, amb servei
mínim a diari. Hem assolit la xifra més baixa dels últims anys.

Aquesta situació, que també és extensiva a la resta d'illes,
es pot deure a diferents motius, entre d’altres:

Primer, envelliment de la plantilla, que agreuja la situació
problemàtica en què ens trobam, ja que aquests professionals
passen a diferents situacions administratives de prestació de
servei, com segona activitat, i la jubilació recentment aprovada
als 60 anys fan notòria la seva absència al carrer, el creixement
exponencial amb la temporada turística de ciutadans, etc.

Segon, mancances organitzatives per part de l’òrgan
competent. Després d’anys sense disposar d’una oferta anual de
formació eficient d’uns cursos bàsics per a policies locals. Ens
remuntam a l’any 2017 quan es va convocar una promoció per
a 48 policies per a totes les Illes i només 1 d’ells va elegir com
a destí Menorca.

Tercer, la situació econòmica i social, les directrius estatals
per part del Govern central mitjançant la llei pressupostària,
afavoreixen l’amortització de places, sense cobrir el 100% de
les jubilacions, baixes i vacants, per la qual cosa posteriorment
resulta complicat plantejar i abordar el creixement de las
plantilles si suposen un increment pressupostari del capítol 1
destinat a personal.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la convocatòria extraordinària i urgent de cursos
de formació per formar a nous policies per als municipis de les
Illes Balears, fent una distribució en funció de les necessitats de
cada una de les illes.
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Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar amb els municipis de la nostra
comunitat autònoma un sistema de cobertura de places de
policia local que garanteixi una proporció adequada a les
necessitats de cada illa.

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a projectes educatius de centre, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document marc
que recull la identitat del centre, n’explica els objectius,
n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els
alumnes n’assoleixin les competències bàsiques i el màxim
aprofitament educatiu. Per tot això, es pot dir que el PEC és un
document estratègic de centre perquè reflecteix la particularitat
i singularitat del mateix descrivint les prioritats que,
progressivament, esdevenen objecte d’acció prioritària de la
institució escolar.

La Conselleria d’Educació i Universitat ha de fomentar la
producció i divulgació dels projectes educatius dels centres,
significatius i diferenciats, de manera que les famílies tenguin
possibilitat de conèixer-lo de forma íntegra i clara, així com
triar el centre que volen per als seus fills en funció del seu
projecte didàctic.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir la
transparència del servei públic que presta, així com de totes les
actuacions que desplega, màxim en un dret bàsic com és
l’educació dels nins i les nines de les Illes Balears.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular proposa al Parlament
de les Illes Balears la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a publicar en la web CAIB de forma
transparent i accessible els projectes educatius de tots els
centres educatius de les Balears sostinguts amb fons públics,
perquè les famílies interessades puguin accedir al document
íntegre de forma fàcil i completa. El projecte educatiu ha
d’incloure de forma clara i diferenciada el projecte lingüístic
del centre.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a comprovar que cada projecte educatiu de
centre es trobi simultàniament accessible de forma íntegra a la
web del centre educatiu al qual pertany, així com a les oficines
administratives del mateix a disposició de les famílies.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar que l’equip directiu de cada centre
elabori i publiqui documentació complementària al PEC per
facilitar la seva comprensió, principalment: esquemes dels
punts clau, pla d’acció del PEC, calendari de les activitats
vinculades al mateix (fases d’implantació, períodes
d’avaluació, reunions dels equips docents...), relació de
professorat i personal vinculat al desplegament del projecte
educatiu, normes de convivència del centre, informació sobre
les reunions amb la comunitat educativa, així com activitats
complementàries de les associacions de mares i pares.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a actualitzar anualment la publicació del
projecte educatiu aprovat per a cada centre i la seva
documentació complementària, amb la suficient antelació al
període establert oficialment per a l’escolarització dels alumnes
perquè les famílies tenguin coneixement del mateix de forma
prèvia a la presentació de la seva sol·licitud.

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

G)
RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a control dels descarts de tonyina vermella
(Thunnus thynnus), 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

La Comissió Internacional per a la Conservació de la
Tonyina Atlàntica (ICCAT) a la qual la Unió Europea pertany
des de 1997, és la responsable d'establir les normes per a
l'exercici de la pesca de tonyina vermella de l'Atlàntic en
l'àmbit internacional.

Ja el 2006, ICCAT va adoptar la Recomanació 2006 (05)
sobre l'establiment d'un pla de recuperació pluriennal per a la
tonyina vermella en l'Atlàntic oriental i el Mediterrani, que
perseguia establir a nivell internacional un conjunt de mesures
d'ordenació de la pesca de tonyina vermella, de durada
prolongada, que possibilités mantenir la població d'aquesta
espècie dins d'uns nivells que permetessin la captura màxima
sostenible d'aquesta.

A l’esmentada recomanació ICCAT 2006(5), li han succeït,
en l'àmbit comunitari i en el nacional, una sèrie de disposicions
amb vista a la implementació i desenvolupament tant d'aquella
recomanació inicial com d'unes altres que l'han anat modificant.

Després d'onze anys d'implementació del Pla de recuperació
de tonyina vermella, en la reunió anual de ICCAT de 2018 es
va confirmar el seu rotund èxit en recobrar les existències de la
pesquera 5 anys abans del que es preveu.

Amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes
en el Pla de recuperació de l'estoc de tonyina vermella de
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l'Atlàntic est i el Mediterrani de la ICCAT, així com amb la
normativa comunitària que a aquest efecte ha estat establerta,
la secretària general de Pesca va posar en marxa una sèrie de
mesures destinades a la gestió, seguiment i control de totes les
activitats relacionades amb aquesta pesquera, com l'entrada en
vigor l'1 de gener de 2019 de la plena implantació de
l'Obligació de desembarcament.

Així doncs, segons la Resolució de 20 de maig de 2019, de
la Secretaria General de Pesca, per la qual s'estableixen les
disposicions d'aplicació del Pla de recuperació de la tonyina
vermella en l'oceà Atlàntic oriental i el mar Mediterrani per a
2019, aquells descarts que s'hagin de realitzar a l'empara de la
norma per al compliment del 5% d'exemplars sota talla o 5% de
captura fortuïta hauran de ser anotats en el diari de pesca com
«descart».

El Grup Parlamentari Popular vol denunciar els fets
esdevinguts en el canal entre la costa peninsular i Eivissa i
Formentera, arribant als caladors de pesca de les Pitiüses. Un
calador on pesquen les embarcacions de pesca d'arrossegament
del Pla de pesca alacantí, segons el qual fins a 102 barques
procedents les llotges alacantines poden pescar en les nostres
aigües.

Un any més (l'any 2018 ja va tenir lloc el mateix), la falta
d'un correcte control de les flotes autoritzades a la pesca de la
tonyina vermella (Thunnus thynnus) juntament amb els
remolcadors de gàbies, han deixat un panorama desolador en
els nostres fons marins. Centenars de tonyines vermelles
procedents de descarts il·legals jeuen i es podreixen en el llit
marí. L'alt preu que pot arribar a aconseguir cadascuna de les
peces aconseguides fa que es produeixin aquests descarts,
perquè no tots són de mort natural, sinó que algun té mostres
d'haver-se testat la seva qualitat i el seu posterior descart, si no
és la requerida, amb absoluta impunitat.

Essent aquest un dels caladors de gamba vermella (Aristeus
antennatus) i escamarlà (Nephropsnovegicus) més important,
fa que cada tirada de l'art sigui un risc i es torni a casa sense
res. A això se li uneix l'olor nauseabund que deixen aquests
descarts podrits en les arts de pesca i a bord de les
embarcacions.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació per tal que, en el marc de les seves competències,
adopti les mesures adients per aturar els descarts il·legals de
tonyina vermella (Thunnus thynnus) en la zona de les pesqueres
de les Illes Balears i concretament de les pesqueres de les
Pitiüses.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació per tal que informin d'aquests fets a l'òrgan
competent, la Comissió Internacional per a la Conservació de
la Tonyina Atlàntica (ICCAT), amb la finalitat que aquest
òrgan adopti les mesures adients per evitar els esmentats
descarts.

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 4776/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a adequació per a l'ús de l'aigua depurada de la
bassa de Sa Rota a Santa Eulària des Riu i de la bassa de
rec de Formentera, 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

La manca de recursos hídrics suficients i de qualitat és un
dels problemes més assenyalats que pateix l’illa d’Eivissa i de
Formentera, un dels quals ha suscitat més intervencions per part
dels ajuntaments de Eivissa i també de Formentera, per tal de
fomentar un millor ús i una reducció del malbaratament d’aigua
als municipis, amb intervencions en matèria de renovació de
xarxes, detecció anticipada de fuites i extensió de les
canalitzacions per subministrar aigua dessalada.

Aquest esforç és compartit amb la resta d’administracions,
que també han desenvolupat importants inversions per tal
d’optimitzar tots els elements que integren el cicle de l’aigua
als municipis, com la interconnexió de les dessaladores o les
inversions en depuradores i concretament l’ampliació de la
depuradora de Santa Eulària, que es troba a la seva fase final
d’execució i ha de ser la que subministri l’aigua necessària per
a aquesta bassa.

En totes aquestes actuacions s’ha de reconèixer que s'ha
treballat, però l’ús de l’aigua depurada és encara un dels
elements menys desenvolupats, encara que alguns consistoris
han executat canalitzacions per tal d’aprofitar aquesta aigua per
al rec i per a la neteja.

La bassa de Santa Eulària consta de canalitzacions esteses
per tot el municipi de Santa Eulària i part de Sant Llorenç per
subministrar aigua depurada als pagesos d’aquestes zones des
de fa més de vint anys i no s’ha pogut utilitzar per motius de
salinitat.

L’any 1995 s’inaugurava al municipi la bassa de rec de Sa
Rota, un dipòsit de 200.000 m3 que havia de permetre l’ús de
l’aigua de la depuradora per als regants d’aquella zona de Santa
Eulària i també del municipi de Sant Joan de Labritja. L’any
2000 es deixava d’utilitzar per la gran salinitat de l’aigua
depurada que hi arribava.

Ara, amb l’inici del subministrament d’aigua dessalada al
municipi (fent innecessàries les plantes particulars de
dessalació que ara aporten clorurs al sistema d’aigües brutes)
i amb la renovació de la planta de depuració que pot oferir
aigua amb menys impureses i partícules en suspensió, es poden
donar les condicions tècniques per tal de poder tornar a posar
en marxa una instal·lació que podria suposar una ajuda
important per als regants eivissencs, però que també podria ser
una eina fonamental per fer aportacions als aqüífers de la zona
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de manera que es poguessin recuperar i ajudar d’aquesta
manera a tornar a una bona situació mediambiental dels
mateixos, amb els innegables beneficis que això comporta des
del punt de vista ecològic.

Quan a la de Formentera, als darrers mesos les aigües que
arriben a la planta d’osmosis i filtratge procedents de l’EDAR
són d’una qualitat inferior a l’exigida, amb una elevada
concentració de sals i unes característiques físiques de tèrboles
deficients, i per tant la directiva de Comunitat de Regants de
Formentera ha recomanat als membres de l’associació no fer ús
de l’aigua de reg.

Atès que a Formentera especialment els agricultors depenen
fonamentalment de la bassa de reg per als seus cultius i millorar
la producció del producte local.

Donat que de moment és el Govern l’administració
competent en matèria de recursos hídrics a les Illes Balears,
d’una banda la Conselleria de Territori i Medi Ambient i, de
l'altra, la Conselleria d'Agricultura, es proposa la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta les
conselleries corresponents del Govern balear (Medi Ambient,
Agricultura) que estudiïn les possibles opcions existents per
poder recuperar l’ús de la bassa de Sa Rota i millorar la de
Formentera.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a coordinar-se en les
tasques de millora de la planta d’osmosis i filtratge de las
basses de reg amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que es destinin els recursos necessaris per a la
redacció i execució d’un projecte perquè es pugui reaprofitar
l’aigua tractada a la depuradora de Santa Eulària des Riu i
Formentera a través de las basses de reg de Sa Rota i de
Formentera.

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

I)
RGE núm. 4777/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a compensacions pels desplaçaments d'usuaris del
Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut), davant la
Comissió de Salut.

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 Salut.

Els usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears, amb una
major incidència a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
que, per raó de la naturalesa de les patologies que pateixen i la
distribució dels recursos de l’Ibsalut han de desplaçar-se fora

de la seva illa de residència (àrea de salut) per rebre atenció
sanitària, han d’obtenir una adequada compensació econòmica
que doni cobertura a les despeses de desplaçament i estada
motivades per aquests trasllats.

Aquestes compensacions, regulades per l’ordre vigent de la
Conselleria de Salut de 19 de gener del 2011, modificada pel
Decret 41/2044 i el Decret 31/2008, de 14 de març, estableixen
les quantitats que reben els usuaris: els malalts i els seus
acompanyants.

Les associacions de malalts i usuaris de Balears han
demanat en distintes ocasions una revisió i actualització
d’aquestes compensacions, atès que no cobreixen totes les
despeses.

El Parlament de les Illes Balears ha de fer-se ressò, valorar
i recollir aquestes peticions per traslladar-les a la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears amb l’objectiu d’adequar
les compensacions als costos i les despeses reals.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar l’ordre vigent que regula les
compensacions per desplaçaments i estades del usuaris del
Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) fora de la seva àrea
de salut per raó d’assistència sanitària, per tal d’adequar-los als
costos i les despeses reals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar, d’acord amb les associacions de malalts i
usuaris de Balears, l’ordre vigent que regula aquestes
compensacions.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure un mecanisme de revisió anual, que
incorpori els increments d’IPC en les compensacions per
desplaçaments i estades del usuaris de les Illes Balears (Ibsalut)
per raó d’assistència sanitària fora de la seva àrea de salut.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fixar l’obligació, per part de l’Ibsalut, de fer efectiu
el pagament d’aquestes compensacions en un termini màxim de
tres mesos.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar i executar el projecte per a la construcció a
Mallorca d’una residència destinada a l’allotjament i estada
dels usuaris i acompanyants de l’Ibsalut de Menorca, Eivissa i
Formentera. Aquesta residència ha d’estar situada fora de
l’espai i l’ambient sanitari de l’Hospital Universitari Son
Espases.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a encarregar la redacció i l'execució del projecte per a la
construcció d’aquesta residència, amb una primera partida
plurianual als pressupostos de la comunitat autònoma de 2020,
amb continuïtat als pressupostos de 2021 i 2022, amb l’objectiu
que pugui ser inaugurada i entrar en funcionament el 2023.
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Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

J)
RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a millores en el CEIP Sa Garriga de Sant Lluís,
davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Ja fa anys que va es va finalitzar per part de la Conselleria
d'Educació el nou centre CEIP Sa Garriga en el municipi de
Sant Lluís.

Tot i això, i malgrat el temps transcorregut i de la
reclamació realitzada per la comunitat educativa, no s'ha
finalitzat la construcció de la cuina i el seu equipament i, per
tant, el centre no disposa de servei de menjador.

En el municipi de Sant Lluís hi ha moltes famílies que viuen
a les urbanitzacions i per això existeix una demanda important
del servei de menjador en aquest centre escolar.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que mitjançant la Conselleria d'Educació
procedeixi a finalitzar les obres i doti de totes les instal·lacions
necessàries la cuina prevista en el CEIP Sa Garriga de Sant
Lluís.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, un cop executades les obres de la cuina del
CEIP Sa Garriga de Sant Lluís, es posi en marxa el servei de
menjador escolar a l'esmentat centre.

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

K)
RGE núm. 4779/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a valoració de la discapacitat a Menorca, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans 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 comissió.

Atesa la situació produïda per mancances i retards
continuats en el servei mèdic que efectuï les valoracions de
discapacitat a Menorca, des de fa massa temps, la qual cosa
està resultant un greu perjudici per als afectats i les seves
famílies.

Ateses les queixes totalment justificades dels mateixos
afectats i les seves famílies davant una situació que s’està
transformant en insostenible per a moltes persones, sense rebre
solució ni del Govern balear ni cap mena de actuació ni
reivindicació per part del Consell Insular de Menorca.

Atès que la consellera de Benestar Social del Govern
balear, Fina Santiago, davant aquesta situació va admetre el
passat mes de desembre que no s’estava donant un bon servei,
que hi havia un retard per la manca de metges que vulguin fer
feina de forma permanent al centre base a Menorca.

Atès que casi 9 mesos després la situació s’està prolongant
en el temps, la qual cosa demostra una actuació insuficient i
ineficaç, i més quant el Govern balear la legislatura passada va
dur com a bandera “les persones primer”, resulta del tot
contradictòria la manca de recerca de solucions davant un
problema que afectava i continua afectant directament les
persones.

Atès que el Govern balear va tenir 144 milions de superàvit
de 2017, el 2018 va acabar amb més encara, que ha tingut més
de 1.000 milions de euros més d’ingressos anuals i a més té a
la seva disposició capacitat normativa, resulta inacceptable que
encara no s’hagi donat una solució.

A més, aquest mes d’agost hem pogut observar segons els
mitjans de comunicació que el retard en la valoració de
discapacitat continua vigent, que el servei continua sense cobrir
i que hi ha ja 454 persones que esperen. Lamentablement també
hem observat que el Govern està actuant amb opacitat quant a
la informació pública d’aquest servei, ja que fa més d’un any
que no es publiquen des de la conselleria les dades de
dependència.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries i urgents per tal de
solucionar els problemes que provoca la situació de manca de
metge que efectuï les valoracions de discapacitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
dur a terme les modificacions legislatives necessàries per tal
que les valoracions es duguin a terme amb efectivitat i
diligència, i que els retards que s’estan provocant, que són un
perjudici directe a les persones, no es tornin a produir.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure les partides pressupostàries necessàries per
tal de garantir el servei.

Palma, a 6 de setembre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

L)
RGE núm. 4780/19, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a millora i adequació
normativa a efectes de còmput de places dels establiments
d'allotjament turístic, davant la Comissió de Turisme i
Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L'article 88.7 de la Llei 8/2012, del turisme, estableix que
als allotjaments turístics els llits supletoris destinats a menors
de 12 anys no computen com a places turístiques. Aquesta
previsió per als menors de 12 anys acompanyats d'adults té una
llarga tradició a l'ordenament jurídic de les Illes Balears.
Mostra d'això és l'Ordre del conseller de Turisme de 22 de
desembre de 1992, per la qual es regula l'allotjament de menors
als establiments d'allotjaments turístics (BOCAIB de 4 de
febrer de 1993).

L'aposta pel turisme familiar és un dels eixos de la política
turística d'èxit de les Illes Balears d'aquests darrers anys. El
turisme familiar tendeix a ser un turisme poc problemàtic,
tranquil i d'un cert nivell de qualitat. Per això, s'ha anat
apostant de manera progressiva per aquest segment de mercat.
En aquest sentit, l'article 5 de la Llei 2/2016, de l'impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del
turisme sostenible, estableix que estan exemptes de l'impost les
estades dels menors de 16 anys.

Resulta evident que els menors de 16 anys habitualment i,
en general, no viatgen tots sols. El turisme d'aquests menors de
16 anys sempre està relacionat amb estades turístiques d'adults
que els acompanyen. Apujar l'exoneració del còmput de plaça
de 12 a 16 anys no només faria més coherent l'ordenament
administratiu amb el fiscal sinó que, a més, evitaria greus
dificultats per a un segment de turisme molt important per a les
Illes Balears que veu encarit el seu paquet turístic per unes
previsions normatives que són irreals, ja que el llit suplementari
continua essent un concepte absolutament traslladable tant per
a una persona d'11 anys com per a una de 15 anys.

Per tot això, a la comissió es proposa que acordi: 

Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar un canvi
normatiu que canviï de 12 a 16 anys l'edat dels menors el llit
supletori dels quals està exempt del còmput de places
d'allotjament turístic, en coherència amb allò que preveu
l'impost sobre estades turístiques.

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

M)
RGE núm. 4781/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotar de mitjans suficients els Cossos i Forces de
Seguretat de l'Estat i reforçar adequadament, a les illes
d'Eivissa i Formentera, el Sistema Integrat de Vigilància
Exterior (SIVE), davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

A principis del mes de desembre de l'any passat i en tan sols
dos dies van arribar a l'illa d'Eivissa, en cinc embarcacions
procedents d'Algèria, una xifra aproximada de cinquanta
immigrants irregulars, dels quals almenys catorze d'ells eren
menors d'edat.

S'estima que la totalitat dels ocupants van ser detinguts a
l'illa i traslladats a centres d'internament d'estrangers i, els
menors d'edat, ingressats en el centre de menors del Consell
d’Eivissa.

Segons les declaracions del director insular de
l'Administració General de l'Estat, bona part de les
embarcacions tenia com a destinació l'illa d'Eivissa, fet aquest
que descarta qualsevol altra hipòtesi relacionada amb l'arribada
casual, fortuïta o accidental a les nostres costes.

Si bé aquesta inusual arribada d'embarcacions podria
considerar-se com un succés puntual, els últims esdeveniments
indiquen que molt probablement s'hagi obert una nova ruta a la
immigració il·legal al Mediterrani la destinació final de la qual
són les costes de les Illes Balears i particularment les costes
d'Eivissa i Formentera. Segons les estadístiques de Frontex
(Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes) la ruta
migratòria en el Mediterrani occidental és la segona via més
activa per tractar d'arribar a Europa.

Les dades no poden ser més reveladores en aquest sentit. En
el que portem d'any han arribat deu embarcacions a les Pitiüses.
Sis d'aquestes embarcacions van arribar a Eivissa i quatre ho
van fer a Formentera. L'última arribada d'embarcacions es va
produir el passat 29 d'agost quan una d'elles va aconseguir la
costa de Santa Eulària des Riu i altres tres van aconseguir
arribar a les costes de Sant Josep de Sa Talaia.

La Guàrdia Civil va aconseguir localitzar i detenir 63
tripulants, tres d'ells menors d'edat.

El total de detencions practicades en les Pitiüses en el
present any poden arribar a les 150 persones, encara que
aquesta xifra està pendent de les estadístiques oficials de
l'Oficina d'Estrangeria. Segons s'ha manifestat des de la
direcció insular de l'Administració General de l'Estat aquesta
xifra aconseguiria el 90% dels immigrants irregulars que
ocupaven les embarcacions i van aconseguir desembarcar a
Eivissa i Formentera.

L’objectiu de qualsevol política migratòria ha de tenir com
a fi salvar vides, evitar tragèdies i aconseguir un efectiu control
de fronteres que dificulti a les organitzacions criminals
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dedicades al tràfic il·legal de persones comercialitzar amb la
pròpia vida humana aprofitant una situació d'angoixa i
desesperació. No obstant això, posar en risc la vida de tantes
persones i a la vegada combatre les màfies fa necessari comptar
amb mitjans suficients que impedeixin que les màfies
organitzades aconsegueixin els seus objectius a través de rutes
en el mar Mediterrani que acaben convertint-se en corredors de
fàcil accés.

El Sistema Integrat de Vigilància Exterior (SIVE) és un
mètode tecnològic gestionat per la Guàrdia Civil destinat a
obtenir un major control sobre la davantera sud del país i en el
qual també s'inclouen les Illes Balears, i se centra a controlar la
immigració il·legal i el narcotràfic. Aquest sistema empra una
sèrie de tecnologies que aporten informació en temps real a un
centre de control situat en cadascuna de les comandàncies, que
mobilitza els recursos necessaris per actuar en concordança
amb les necessitats de cada situació.

Ja l'any 2008 qui fóra delegat del Govern a les Illes Balears,
Ramon Socias, va anunciar la instal·lació d'un radar fix integrat
en el sistema SIVE en les proximitats de l'illa d'Eivissa per
localitzar les pasteres que tractin d'arribar a terra. Pel que
sembla aquest radar fix es troba instal·lat en les proximitats de
la costa de Sant Josep de Sa Talaia.

En diverses ocasions la Guàrdia Civil ha traslladat a l'illa
d'Eivissa radars mòbils integrats en el mateix sistema per
localitzar aquest tipus d'embarcacions. Sigui com sigui, el
Servei Integral de Vigilància d'Exteriors (SIVE) continua
demostrant poca eficàcia i es mostra vulnerable a l'hora de
detectar embarcacions destinades a la immigració irregular
malgrat tots els esforços desplegats pel cos de la Guàrdia Civil
en la lluita contra la immigració il·legal i les màfies dedicades
al tràfic de persones.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència de
mitjans de què disposen els membres dels Cossos i Forces de
Seguretat de l'Estat destinats a les Illes Balears a la lluita contra
la immigració il·legal i les màfies dedicades al tràfic de
persones.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix els esforços
desplegats pels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat en la
lluita contra la immigració il·legal i les màfies dedicades al
tràfic de persones i, a la vegada, constata l'èxit dels operatius
desplegats recentment a les illes d'Eivissa i Formentera
destinats a interceptar els ocupants de les embarcacions
arribades a les seves costes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Estat a
dotar de mitjans suficients els Cossos i Forces de Seguretat de
l'Estat i a reforçar adequadament, a les illes d'Eivissa i
Formentera, el Sistema Integrat de Vigilància Exterior (SIVE)
a fi d'exercir un eficaç control sobre les nostres fronteres.

4. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
promoure polítiques a favor d'una immigració legal i ordenada

que potenciï la plena integració a través del respecte a les lleis,
valors i llibertats de la societat que els integra.

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
Vicente Marí i Torres
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

N)
RGE núm. 4922/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
adhesió a la vaga mundial pel clima de divendres 27 de
setembre de 2019, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

Els recents informes sobre l’estat de la biodiversitat de
IPBES (Science and Policy for People and Nature - Plataforma
Intergovernamental en Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes)
i sobre l’escalfament global d'1,5ºC de l'IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change - Grup
Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic), alerten
d’un rumb que porta al deteriorament d’un gran nombre
d’ecosistemes, tant terrestres com marins, així com a l’extinció
d’un milió espècies que es troben greument amenaçades per
l’activitat humana. També estam al límit d’un punt de no-retorn
enfront del canvi climàtic.

Una crisi climàtica que és conseqüència d’un model de
producció i consum que ha demostrat ser inapropiat per satisfer
les necessitats de moltes persones, que posa en risc la nostra
supervivència i que impacta de manera injusta especialment les
poblacions més pobres i vulnerables del món. Les causes ja han
estat abundantment descrites a la literatura disponible al
respecte. És important recordar que ja l’any 1992 es va crear la
Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic
que el definí com “un canvi de clima que és directament o
indirectament atribuït a l’activitat humana, que altera la
composició de l’atmosfera global i que és addicional a la
variabilitat climàtica natural observada durant períodes de
temps comparables”.

Segons la NASA “el canvi climàtic es refereix a un rang
ampli de fenòmens globals, creats predominantment per la
crema de combustibles fòssils, la qual cosa agrega a l’atmosfera
terrestre gasos que retenen la calor”. Només amb aquestes
conclusions d’aquests organismes es manifesta l’origen del
problema que no és altre que l’activitat humana i que, d’acord
amb la documentació disponible, es poden centrar en:

- Crema de combustibles fòssils (petroli, carbó, gas) per a
electricitat i calefacció.
- Augment de la cabanya ramadera a causa de l’augment de
carn a la dieta amb major proporció de metà a l’atmosfera.
- Desforestació continuada (sobretot a zones equatorials i
tropicals, com l’Amazònia i selves d’Indonèsia i països
centroafricans).
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- Transport en general (40% de la contaminació total) amb
ús excessiu del mitjà de transport privat.
- Contaminació derivada de la indústria com les químiques,
les petrolieres o la metal·lúrgia.
- Generació excessiva de residus (especial incidència dels
envasos de plàstic) que sense l’adequat tractament
contaminen l’aire, sòl i aigua.
- Sistema alimentari no sostenible per la potenciació de
l’agroindústria i dels productes “quilomètrics”.
- Mal estat i mal aïllament d’edificis per habitatges i locals
comercials.

Aquests punts mostren clarament quins han de ser els
objectius d’actuació per limitar les conseqüències del canvi
climàtic. Tots ells obeeixen un model econòmic que prima els
interessos particulars als generals i hipoteca el futur de les
futures generacions amb condicions vitals que tots els models
matemàtics en relació amb el clima qualifiquen de fosques a
menys que hi hagi respostes decisives durant la dècada vinent.
Sense una actuació decidida contra aquest model és difícil
revertir la situació actual ja que no respondre amb suficient
rapidesa i contundència a l’emergència ecològica suposaria la
mort de milions de persones, a més de l’extinció d’espècies
imprescindibles per la vida a la Terra, ateses les complexes
interrelacions ecosistèmiques.

Les dades assenyalen com les regions mediterrànies són les
més vulnerables al canvi climàtic, de forma que no limitar
l’augment de la temperatura global en 1,5ºC serà una factura
massa cara per a les generacions presents i futures. La
responsabilitat de les institucions europees i dels governs
estatals, regionals i locals, coordinats amb tots els grups
polítics, és estar a l’alçada de les necessitats que exigeix el
moment i desenvolupar polítiques, com les recollides a la Llei
de canvi climàtic de les Illes Balears, que estableixin les bases
pel canvi de model.

En defensa del futur, d’un planeta viu i d’un món just, les
entitats “JUVENTUD POR EL CLIMA. FRIDAYS FOR
FUTURE”; “2020 REBELIÓN POR EL CLIMA”; “ALIANZA
POR EL CLIMA”; “EMERGENCIA CLIMÁTICA YA”; i
altres col·lectius i persones (encapçalades sobretot per la
coneguda jove activista sueca Greta Thunberg) se sumen a una
convocatòria internacional de Vaga Mundial pel Clima, una
mobilització que serà vaga estudiantil, vaga de consum,
mobilitzacions a centres de treball i carrers, tancaments en
suport de la lluita climàtica, etc., i conviden la resta d’actors
socials, ambientals i sindicals a secundar aquesta convocatòria
i a sumar-se a les distintes mobilitzacions que es duran terme
el 27 de setembre de 2019.

El passat mes de maig, el Consell de Govern de la
Universitat de les Illes Balears va aprovar per unanimitat
l’adhesió al manifest de declaració de l’estat d’emergència
climàtica impulsat pel col·lectiu “Joventut pel Clima – Fridays
for Future”. D’aquesta manera, va passar a formar part de les
múltiples institucions que arreu del món han subscrit el
manifest a favor de la lluita contra el canvi climàtic.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears s’adhereix a la
convocatòria de Vaga Mundial pel Clima del proper 27 de
setembre de 2019.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que secundi la vaga en els mateixos termes i que
realitzi accions consistents en divulgació del problema global
que suposa el canvi climàtic, en explicar quines accions
polítiques pensen dur a terme per combatre’l, així com també
facilitar informació a la ciutadania per poder desenvolupar
accions que ajudin a mitigar-lo en tots els àmbits: personal,
domèstic, empresarial, associatiu, etc.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer de l’acció climàtica una prioritat política, tot
desenvolupant la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica i prenent les decisions oportunes
per aplicar polítiques ambientals de manera transversal respecte
dels sectors econòmics responsables de reduir l’impacte
energètic de l’activitat humana de manera que es redueixin
significativament les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar l’arxipèlag en estat d’emergència
climàtica assumint el compliment dels compromisos polítics
reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la
conseqüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi
tot assumint, a més, que sols la reducció anual d’emissions i del
consum energètic, que han de ser avaluats amb aquesta
periodicitat, juntament amb una aposta per un canvi d’escala
del global al local, podrà afrontar l’emergència climàtica.

Palma, 8 de setembre de 2019
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Josep Ferrà i Terrassa
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4793/19, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
conseller de Medi Ambient i Territori, sobre la gestió del
Parc Nacional de Cabrera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2019, conformement amb l'article 192.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Medi Ambient i
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Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre la gestió del Parc Nacional
de Cabrera, ateses les notícies aparegudes als mitjans de
comunicació en relació amb un suposat conflicte entre
l'Administració de l'Estat i el Govern de les Illes Balears.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4923/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del delegat del
Govern a les Illes Balears en funcions, sobre les dades de
criminalitat que situen les Illes Balears amb la taxa de
criminalitat més alta d'Espanya.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2019, conformement amb l'article 46.3r del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
recapti la compareixença del delegat del Govern a les Illes
Balears en funcions.

Ateses les preocupants dades de criminalitat que situen les
Illes Balears amb la taxa de criminalitat més alta d'Espanya, se
sol·licita la compareixença urgent del delegat per tal que
expliqui les dades.

Després de conèixer les darreres dades de la taxa de
criminalitat a Balears corresponent al segon trimestre de 2019,
publicades pel Ministeri d'Interior, on es constata que les Illes
Balears han registrat la major taxa de criminalitat a Espanya en
els darrers dotze mesos amb 68,4 infraccions penals per cada
1.000 habitant, mentre que la mitjana nacional és de 46,6.

El Grup Parlamentari Ciudadanos sol·licita la
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears en
funcions per aclarir aquestes xifres, atès que posteriorment a la
publicació de l'informe del Ministeri de l'Interior, ell mateix en
desmentí l'exactitud.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Canvi en l'òrgan de tramitació per a les sol·licituds de

compareixença RGE núm. 3066/19, 3067/19, 3068/19 i
3069/19; la Pregunta RGE núm. 4589/19; la Proposició no
de llei RGE núm. 3379/19; i l'escrit RGE núm. 2713/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2019, un cop aprovada pel Ple de la cambra

en sessió de dia 10 de setembre d'enguany la modificació de les
comissions permanents del Parlament ex article 50.4 del
Reglament de la cambra, resta assabentada  dels canvis
següents en els òrgans de tramitació de diverses iniciatives:

Sol·licituds de compareixença:
• RGE núm. 3066/19, de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, Sra. Pilar Costa Serra, per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acció de govern, amb tramitació
davant les comissions d’Assumptes Socials, Igualtat i Drets
Humans, de Cultura, Educació i Esports i d’Assumptes
Institucionals i Generals, es tramitarà únicament davant
la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals.

• RGE núm. 3067/19, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, Sra. Rosario Sánchez Grau, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern, amb
tramitació davant la comissions d’Assumptes Institucionals
i Generals i d’Hisenda i Pressuposts, es tramitarà
únicament davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts.

• RGE núm. 3068/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela Vázquez, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern, amb tramitació davant les comissions de Turisme
i d’Economia, es tramitarà únicament davant la
Comissió de Turisme i Treball.

• RGE núm. 3069/19, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, Sra. Fina Santiago Rodríguez, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern, amb
tramitació davant les comissions d’Assumptes Socials,
Igualtat i Drets Humans i de Cultura, Educació i Esports, es
tramitarà únicament davant la Comissió d’Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.

Pregunta RGE núm. 4589/19, presentada pel Sr. Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a cartografia posidònia, amb tramitació davant la
Comissió d’Economia, es tramitarà davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Proposició no de llei RGE núm. 3379/19, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a accés assequible a
l’habitatge públic, amb tramitació davant la Comissió
d’Economia, es tramitarà davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

Escrit RGE núm. 2713/19, presentat per la consellera de
Presidència del Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet el Decret 40/2018, de 23 de novembre, pel qual s’aprova
el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021, amb
tramitació davant la Comissió d’Economia, es tramitarà
davant la Comissió de Turisme i Treball.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-006.pdf#page=3
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Ordre de Publicació

B)
Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm.

3229/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2019, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
4736/19, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta
la retirada de la sol·licitud de compareixença esmentada, de la
consellera d'Afers Socials i Esports.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3163/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de setembre de 2019, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
4742/19, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
condemna de la difusió i neteja d'imatge de persones
condemnades per pertinença i integració en organització
terrorista a la radiotelevisió pública.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de la Presidència en relació amb el

nomenament del Sr. Lázaro Domínguez i Delgado com a
personal eventual adscrit funcionalment al servei del Grup
Parlamentari Ciudadanos del Parlament de les Illes
Balears.

Atès que:

1. El Sr. Marc Pérez-Ribas Guerrero, portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, sol·licita el nomenament del Sr.
Lázaro Domínguez i Delgado amb NIE ******29 com a
personal eventual amb adscripció funcional al servei del Grup
Parlamentari Ciudadanos, amb unes retribucions de 20.740,58
€ anuals, mitjançant l’escrit RGE núm. 4768/2019 del 6 de
setembre de 2019.
 
2. El Sr. Lázaro Domínguez i Delgado 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
presidenta, el nomenament i cessament del personal eventual.

Resolució

1. El nomenament del Sr. Lázaro Domínguez i Delgado, amb
NIE núm. ******29, com personal eventual, amb adscripció
funcional al servei del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb
efectes econòmics i administratius des del 6 de setembre 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.

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, 6 de setembre de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-007.pdf#page=23
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Ordre de Publicació

B)
Designació de segon portaveu suplent del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears. en sessió de dia
11 de setembre de 2019, resta assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 4794/19, presentat pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, i accepta la designació del diputat Joan
Josep Mas i Tugores com a segon portaveu suplent, als sols
efectes de poder participar, amb veu i vot, a les sessions de la
Junta de Portaveus.

Palma, a 11 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 4896/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes de comercialització d'estades turístiques expedientades per la Conselleria de Turisme (2).
	RGE núm. 4897/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes de comercialització d'estades turístiques expedientades per la Conselleria de Turisme (3).
	RGE núm. 4898/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes de comercialització d'estades turístiques expedientades per la Conselleria de Turisme (4).
	RGE núm. 4899/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plataformes de comercialització d'estades turístiques expedientades per la Conselleria de Turisme (5).

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 4938/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la conducció de gas a Menorca.
	RGE núm. 4939/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a barracons en els centres escolars.
	RGE núm. 4999/19, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de l'augment dels intents de suïcidi entre els joves a les Illes Balears.
	RGE núm. 5000/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls d'un gran pacte social i empresarial a les Illes Balears.
	RGE núm. 5001/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a inici del curs escolar.
	RGE núm. 5002/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a terminis del Pla de salut mental de Menorca.
	RGE núm. 5003/19, de la diputada Sílvia Tur i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació de la tramitació del decret de regulació del transport marítim entre illes.
	RGE núm. 5004/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a política de reducció d'atracades de creuers turístics.
	RGE núm. 5005/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a beneficis fiscals a joves emprenedors i autònoms.
	RGE núm. 5017/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció ciutadana als infants amb necessitats especials.
	RGE núm. 5018/19, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre atur a les Illes Balears.
	RGE núm. 5019/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disposició addicional quarta de la Llei 8/2012.
	RGE núm. 5020/19, de la diputada Mª Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular relativa a projecte de Centre integrat d'FP d'hoteleria i Turisme de Ciutadella.
	RGE núm. 5021/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les sollicituds de subvenció a la rehabilitació d'edificis i habitatges, millora de la seguretat i l'accessibilitat.
	RGE núm. 5022/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió a Formentera amb el president de la Comunitat Valenciana, Sr. Ximo Puig.
	RGE núm. 5023/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció de l'IBAVI a les oficines de Maó i d'Inca el mes d'agost.
	RGE núm. 5024/19, del diputat Antonio Costa  Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de la recaptació del cànon de sanejament d'aigües.
	RGE núm. 5025/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actitud del Govern del Sr. Pedro Sánchez en relació amb l'activitat legislativa de les Illes Balears.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4608/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per revertir la taxa d'abandonament escolar primerenc per al curs 2019-2020, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 4716/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada de creuers a les Illes Balears (1), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4717/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada de creuers a les Illes Balears (2), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4718/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada de creuers a les Illes Balears (3), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4719/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turismofòbia (1), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4720/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turismofòbia (2), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4786/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (1), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4787/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (2), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4788/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (3), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4789/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (4), davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4790/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (5), davant la Comissió de Turisme i Treball.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del fons per a infraestructures de sanejament i depuració d'aigües de les Illes Balears.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4724/19, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures per contribuir a la solidaritat internacional, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 4735/19, dels grups parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de l'Oficina d'atenció integral a persones LGTBI, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 4771/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a base permanent de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a les Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 4772/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplegament de la transició energètica amb les energies renovables a Menorca, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4773/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 4774/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes educatius de centre, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control dels descarts de tonyina vermella (Thunnus thynnus), davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4776/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adequació per a l'ús de l'aigua depurada de la bassa de Sa Rota a Santa Eulària des Riu i de la bassa de rec de Formentera, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 4777/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions pels desplaçaments d'usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut), davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en el CEIP Sa Garriga de Sant Lluís, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 4779/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la discapacitat a Menorca, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 4780/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a millora i adequació normativa a efectes de còmput de places dels establiments d'allotjament turístic, davant la Comissió de Turisme i Treball.
	RGE núm. 4781/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar de mitjans suficients els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i reforçar adequadament, a les illes d'Eivissa i Formentera, el Sistema Integrat de Vigilància Exterior (SIVE), davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 4922/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la vaga mundial pel clima de divendres 27 de setembre de 2019, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 4793/19, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relatiu a sollicitud de compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, sobre la gestió del Parc Nacional de Cabrera.
	RGE núm. 4923/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del delegat del Govern a les Illes Balears en funcions, sobre les dades de criminalitat que situen les Illes Balears amb la taxa de criminalitat més alta d'Espanya.

	3.17. INFORMACIÓ
	Canvi en l'òrgan de tramitació per a les sol·licituds de compareixença RGE núm. 3066/19, 3067/19, 3068/19 i 3069/19; la Pregunta RGE núm. 4589/19; la Proposició no de llei RGE núm. 3379/19; i l'escrit RGE núm. 2713/19.
	Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 3229/19.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3163/19.



	4. INFORMACIONS
	Resolució de la Presidència en relació amb el nomenament del Sr. Lázaro Domínguez i Delgado com a personal eventual adscrit funcionalment al servei del Grup Parlamentari Ciudadanos del Parlament de les Illes Balears.
	Designació de segon portaveu suplent del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.



