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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera de Presidència, Cultura

i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes
Balears (RGE núm. 3066/19).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de setembre
de 2019, tengué lloc la compareixença de la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat, qui, acompanyada de la
secretària general, la delegada de la Presidència per a la
Cultura, la directora general de Coordinació, els directors
generals de Relacions Institucionals i amb el Parlament i de
Comunicació, la directora de l'Institut Balear de la Dona i la
cap de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 18 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 les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears (RGE núm. 3072/19).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de setembre
de 2019, tengué lloc la compareixença del conseller de
Mobilitat i Habitatge, qui, acompanyat dels directors generals
d'Arquitectura, Habitatge, de Transport Marítim i Aeri i de
Mobilitat; els gerents d'SFM, de CTM i de PortsIB, de la gerent
d'IBAVI, del secretari general, de la cap de Gabinet, de la
responsable de Comunicació, de l'assessora i de la interlocutora
parlamentària, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears (RGE núm. 3071/19).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 11 de setembre de 2019, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada de la secretària general, dels directors generals
del Servei de Salut, de Prestacions i Farmàcia i de Consum; de
les directores generals d'Acreditació, Docència i Recerca en
Salut i de Salut Pública i Participació, dels directors gerents de
l'Institut d'Investigació Sanitària i de la Fundació Banc de Sang
i Teixits, del cap de Gabinet, de la cap de Premsa i de
l'assessora parlamentària, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de la consellera d'Afers Socials i

Esports, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports, sobre les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears (RGE núm. 3069/19).

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de
setembre de 2019, tengué lloc la compareixença de la
consellera d'Afers Socials i Esports, qui, acompanyada del
secretari general, dels directors generals de Planificació,
Equipaments i Formació, d'Esports i d'Atenció a la
Dependència; de les directores generals d'Infància, Joventut i
Família, de Serveis Socials i de Cooperació; del director de
l'Institut Balear de la Joventut, dels gerents del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears,  i de
la Fundació per a l'Esport Balear; de les gerents de la Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears i de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel, del cap de Gabinet, de
l'interlocutor parlamentari i de la cap de Premsa, informà sobre
el tema indicat.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Compareixença del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, davant la
Comissió d'Economia, sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears (RGE núm. 3065/19).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de setembre de 2019, tengué lloc
la compareixença del vicepresident i conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius, qui, acompanyat dels directors
generals de Comerç i d'Energia i Canvi Climàtic, de la directora
general d'Innovació, del secretari autonòmic de Memòria
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Democràtica i Bon Govern, de la cap i de l'assessora de
Premsa, del cap de Gabinet i del cap de la secretaria del
Gabinet i interlocutor parlamentari, informà sobre el tema
indicat.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Nombre i distribució de preguntes amb sol·licitud de

resposta oral davant la Comissió de control parlamentari
sobre la radiotelevisió de les Illes Balears, adreçades al
director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears (EPRTVIB).

 La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
setembre de 2019, acordà que el nombre de preguntes a
incorporar a cada sessió de la comissió esmentada serà de 13,
amb la distribució següent:

• Grup parlamentari Socialista: 4 preguntes
• Grup Parlamentari Popular: 3 preguntes
• Grup Parlamentari Unidas Podemos: 1 pregunta
• Grup Parlamentari Ciudadanos: 1 pregunta
• Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 1 pregunta
• Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: 1 pregunta
• Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears:

1 pregunta
• Grup Parlamentari Mixt: 1 pregunta

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de setembre de 2019, admet a tràmit les mocions
següents.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5124/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a política de nomenaments i sobredimensió d'alts
càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les
Illes Balears, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
3358/19.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Ciudadanos presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3358/19, relativa a política de nomenaments i sobredimensió
d'alts càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les
Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que s'ha augmentat
en un 16% el nombre d'alts càrrecs i en un 40% el nombre de
càrrecs de confiança nomenats pel Govern de les Illes Balears.
S'ha augmentat una conselleria, sis direccions generals noves i
s'ha creat la figura de dos secretaris autonòmics. D'igual
manera, s'han augmentat de 50 a 70 els càrrecs de confiança
(assessors, responsables de premsa, interlocutors parlamentaris,
cap de la secretaria del gabinet i caps de gabinet).

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la política de
nous nomenaments d'alts càrrecs i càrrecs de confiança suposa
un augment quantitatiu de la despesa pública respecte de
l'anterior
legislatura aproximadament d'1.400.000 euros anuals destinats
exclusivament al pagament de nòmines d'aquests nous càrrecs.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a moderar la seva política de nomenaments i a no
incrementar l'organigrama i l'estructura institucional de
l'Administració durant la resta de la legislatura.

4. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a moderar la seva política de nomenaments de directors
gerents dels ens públics del sector públic instrumental; i a
valorar la possibilitat que els directors generals assumeixin la
gerència dels ens instrumentals adscrits a les seves direccions
generals, sempre que el volum de recursos humans i de
pressupost de l'ens en concret el faci possible.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que aquest
sobredimensionament de l'organigrama del Govern atén quotes
ideològiques i criteris partidistes sense que aquest
sobredimensionament suposi una major eficiència de
l'Administració i, sense que l'objectiu sigui millorar la prestació
de serveis públics.

6. El Parlament de les Illes Balears reconeix que per millorar
l'eficiència, millorar la gestió pública i prestar uns serveis
públics de qualitat no és necessari inflar la despesa pública i
menys encara augmentar la despesa en alts càrrecs i càrrecs de
confiança.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una auditoria integral per l'AIReF; una
auditoria econòmica i financera, així com funcional i operativa
amb l'objectiu de detectar la despesa supèrflua, eliminar
duplicitats i poder reorientar la despesa pública per destinar-la
a millorar els serveis bàsics per als ciutadans.
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8. El Parlament de les Illes Balears constata la falta de
transparència en la publicació en el Portal de Transparència de
la CAIB d'alguns currículums, retribucions i altra informació
dels alts càrrecs nomenats pel Govern.

9. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern a millorar el
seu compromís amb la transparència i a tenir el Portal de
Transparència actualitzat amb els noms de tots els càrrecs del
Govern, els seus currículums, indemnitzacions i retribucions de
conformitat amb el que s'estableix a la Llei 19/2013, de 9 de
setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Palma, a 13 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de setembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4940/19, del diputat José Luis Camps i Coll,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
citacions de consultes externes (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.

El servei de citacions de consultes externes del Govern per
als pacients resulta un servei bàsic per als ciutadans de les Illes
Balears. Ens pot indicar quin horari té aquest servei?

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

B)
RGE núm. 4941/19, del diputat José Luis Camps i Coll,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
citacions de consultes externes (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.

El servei de citacions de consultes externes del Govern per
als pacients resulta un servei bàsic per als ciutadans de les Illes
Balears. Ens pot indicar el nombre de persones que el formen,
desglossat per anys 2016, 2017, 2018 i 2019?

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

C)
RGE núm. 4942/19, del diputat José Luis Camps i Coll,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
citacions de consultes externes (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.

El servei de citacions de consultes externes del Govern per
als pacients resulta un servei bàsic per als ciutadans de les Illes
Balears. Ens pot indicar quants d'usuaris han solAlicitat alguna
gestió via telefònica, desglossats per anys 2016, 2018, 2018 i
2019?

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

D)
RGE núm. 4944/19, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a suïcidis a les Illes Balears.

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

Segons el COPIB en els darrers mesos a les Illes Balears
s'han atès 17 casos de suïcidi. Quins programes té el Govern de
les Illes Balears en la prevenció de suïcidis?

Palma, a 10 de setembre de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

E)
RGE núm. 4988/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Cap de Llevant.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a
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cadascun dels quatre cursos de l'ESO a l'IES Cap de Llevant
(Maó)?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 4989/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Joan Ramis i Ramis.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a
cadascun dels quatre cursos de l'ESO a l'IES Joan Ramis i
Ramis (Maó)?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 4990/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Pasqual Calbó.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a
cadascun dels quatre cursos de l'ESO a l'IES Pasqual Calbó
(Maó)?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

H)
RGE núm. 4991/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Josep Miquel
Guàrdia.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a

cadascun dels quatre cursos de l'ESO a l'IES Josep Miquel
Guàrdia (Alaior)?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 4992/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Biel Martí.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a
cadascun dels quatre cursos de l'ESO a l'IES Biel Martí
(Ferreries)?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 4993/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Josep Maria
Quadrado.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a
cadascun dels quatre cursos de l'ESO a l'IES Josep Maria
Quadrado (Ciutadella)?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

K)
RGE núm. 4994/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Maria Àngels
Cardona.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a
cadascun dels quatre cursos de l'ESO a l'IES Maria Àngels
Cardona (Ciutadella)?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

L)
RGE núm. 4995/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Mallorca.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a
cadascun dels quatre cursos de l'ESO al conjunt dels IES de
Mallorca?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

M)
RGE núm. 4996/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Eivissa.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a
cadascun dels quatre cursos de l'ESO al conjunt dels IES
d'Eivissa?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

N)
RGE núm. 4997/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos
el juny i aprovats el setembre a l'ESO Formentera.

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'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de suspesos a la convocatòria de juny i
quin és el nombre d'aprovats a la convocatòria de setembre a
cadascun dels quatre cursos de l'ESO a l'IES de Formentera?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

O)
RGE núm. 4998/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de les obres
del centre integrat d'FP en hostaleria 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 a la Conselleria d'Educació, Universitat i
Recerca del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'estat actual d'execució i planificació temporal
d'execució (indiqueu la data prevista de licitació, adjudicació,
inici d'obra i finalització d'obres) de les obres del centre
integrat d'FP en hostaleria a Ciutadella?

Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

P)
RGE núm. 5032/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla
de neteja dels llits dels torrents de les Illes Balears.

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

Segons les dades del Pla hidrològic d'aquesta comunitat,
Balears té un total de 579,31 kg de torrents. Molts d'aquests
passen a prop o travessen nuclis urbans.

Ateses les típiques pluges intenses que es produeixen a la
nostra comunitat a finals d'estiu hi ha conques que a causa del
seu mal estat de conservació o a l'excés de brosses en el seu
interior no aconsegueixen evacuar gran part de l'aigua caiguda,
la qual cosa provoca inundacions.

Quins plans de neteja de llits es duran a terme per a la
prevenció d'inundacions?

Palma, a 11 de setembre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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Q)
RGE núm. 5033/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
situació de tramitació del PDR.

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

Com era habitual en els darrers anys, el Fogaiba habilitava
dos períodes semestrals per tal que el sector primari pogués
solAlicitar ajudes de PDR. En els darrers dos anys només s'ha
habilitat el primer semestre de l'any per poder presentar l'ajuda
i ha quedat el segon semestre tancat per a la solAlicitud
d'aquesta ajuda.

Per altra banda, a la revisió i l'aprovació dels expedients
d'ajuda en inversions estructurals, la Conselleria d'Agricultura
du un retard de dos anys. El sector primera realitza les
inversions sense la certesa de tenir l'aprovació de la conselleria
i havent de suportar la totalitat de la inversió amb la
problemàtica que comporta a les tresoreries de les empreses.

Quin és el motiu pel qual no s'obre el període de solAlicitud
d'ajuda del segon semestre de l'any?

Quines accions es duran a terme per disminuir el retard en
les ajudes?

Palma, a 11 de setembre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

R)
RGE núm. 5034/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
promoció dels productes agroalimentaris.

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

Una de les funcions del Servei de Millora Agrària i
Pesquera (SEMILLA) és la promoció de productes
agroalimentaris i entenem que per extensió de les marques de
qualitat com la de producció integrada (PI).

Quines iniciatives de promoció s'han dut a terme en els
darrers dos anys d'aquesta marca de qualitat?

Palma, a 11 de setembre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

S)
RGE núm. 5041/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment del
Fons de seguretat pública amb la finalitat de garantir als
municipis uns serveis de policia de qualitat i eficients.

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

Té previst el Govern incrementar el Fons de seguretat
pública amb la finalitat de garantir als municipis uns serveis de
policia de qualitat i eficients?

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

T)
RGE núm. 5042/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols
d'actuacions comuns per a totes les policies locals.

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

Té previst el Govern establir protocols d'actuacions comuns
per a totes les policies locals?

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

U)
RGE núm. 5043/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització del
Pla TERBAL.

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

Entra en les prioritats del Govern actualitzar el Pla
TERBAL en aquesta legislatura?

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

V)
RGE núm. 5044/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'emergències 112.

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

Pensa el Govern reforçar amb més mitjans humans i
materials el servei d'atenció telefònica d'emergències 112?

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

W)
RGE núm. 5045/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment del
nombre d'efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat
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.

Té previst el Govern solAlicitar un increment dels efectius
dels cossos i forces de seguretat de l'Estat a les Illes Balears?

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

X)
RGE núm. 5046/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a la
renovació de vehicles elèctrics.

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

Té previst el Govern impulsar accions per a la renovació de
vehicles elèctrics per a particulars mitjançant ajudes
econòmiques? En cas afirmatiu, amb quines quanties pensa
dotar aquestes ajudes?

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

Y)
RGE núm. 5047/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics.

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

Té previst el Govern crear una xarxa de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics a zones de domini públic? En cas
afirmatiu, on pensa ubicar-les?

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

Z)
RGE núm. 5048/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics.

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

Té previst el Govern crear una xarxa de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics a zones i edificis privats?

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

AA)
RGE núm. 5049/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de la
construcció d'electrolineres.

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

Té previst el Govern promoure la construcció de les
anomenades "electrolineres" a totes les Illes Balears?

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

AB)
RGE núm. 5050/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a eficiència
energètica.

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

Té previst el Govern treure una línia per impulsar
l'eficiència energètica, promoure la reforma d'habitatges i
instalAlacions de climatització públiques i privades, així com la
construcció de noves construccions i edificacions?

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
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AC)
RGE núm. 5051/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió de la Llei
de canvi climàtic.

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

Té previst el Govern la revisió de la Llei de canvi climàtic
i transició energètica autonòmica quant al prohibicionisme i
apostar per polítiques d'incentius?

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

AD)
RGE núm. 5052/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari.

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

Té previst el Govern promoure un nou conveni ferroviari
amb el Govern central per finançar les infraestructures que
s'hagin de construir en el futur?

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

AE)
RGE núm. 5053/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació del
metro al Parc Bit.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 dins les prioritats del Govern l'ampliació de la línia del
metro de la Universitat al Parc Bit?

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

AF)
RGE núm. 5054/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius per al
transport públic.

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

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

Té previst el Govern algun tipus de mesura per incentivar
l'ús del transport públic mitjançant l'aplicació de bonificacions
i rebaixes?

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

AG)
RGE núm. 5055/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
la Llei de residus.

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

Té previst el Govern actualitzar la Llei de residus per
millorar la transició cap a una economia circular? En cas
afirmatiu, quines modificacions hi pensa introduir?

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

AH)
RGE núm. 5056/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió dels
residus sòlids urbans.

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

Té previst el Govern revisar la gestió dels residus sòlids
urbans per tal de potenciar reduir, reutilitzar i reciclar per tal
d'assolir un percentatge de reciclatge d'almenys un 85% en el
2030 per al conjunt de les Illes Balears?

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

AI)
RGE núm. 5057/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació dels
plàstic d'un sol ús.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 planificació té el Govern per eliminar al màxim els
plàstics d'un sol ús?
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Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

AJ)
RGE núm. 5058/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocadors de
Menorca i d'Eivissa.

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

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears en relació
amb els abocadors actualment existents a Menorca i a Eivissa?
Aplicarà alguna mesura aquesta legislatura per arribar a
l'abocament zero?

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

AK)
RGE núm. 5059/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a reciclatge de
residus de la construcció.

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

Té prevists el Govern alguna mesura per facilitar el
reciclatge de residus de construcció i esbucaments, per a un
tractament adequat, sense que suposi un elevat cost per als
ciutadans?

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

AL)
RGE núm. 5060/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació
d'habitatges públics.

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

Té previst el Govern posar en marxa en aquesta legislatura
alguna iniciativa per a la rehabilitació dels habitatges públics?

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

AM)
RGE núm. 5061/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
incentivar la compra dels primer habitatge entre els joves.

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

Quines mesures pensa dur a terme el Govern durant aquesta
legislatura per incentivar la compra del primer habitatge
habitual entre els joves menors de 30 anys?

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

AN)
RGE núm. 5062/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament
d'aigua en alta.

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

Entra en els plans del Govern prioritzar i garantir el
subministrament en alta i la interconnexió dels centres de
captació d'aigua amb els municipis de les Illes Balears?

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

AO)
RGE núm. 5063/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a separació de es
aigües pluvials i fecals.

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

Entra en els plans del Govern impulsar els separatius de les
aigües pluvials de les fecals a les xarxes municipals?

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

AP)
RGE núm. 5064/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió i
reparació d'emissaris marins.

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



BOPIB núm. 12 - 20 de setembre de 2019 267

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

En relació amb el cicle de l'aigua, té previst el Govern dura 
terme durant aquesta legislatura la revisió i reparació dels
emissaris marins?

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

AQ)
RGE núm. 5065/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a modernització
i ampliació de les EDAR.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 pensa dur a terme el Govern en la present
legislatura per tal de modernitzar i ampliar les diferents
estacions depuradores d'aigües residuals?

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

AR)
RGE núm. 5066/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a simplificació
normativa i burocràtica per a inversions en el cicle de
l'aigua.

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

Té previst el Govern dur a terme una simplificació
burocràtica i administrativa en tot el relacionat amb les millores
del cicle de l'aigua per tal de facilitar així les inversions en
aquestes millores?

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

AS)
RGE núm. 5067/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió de les
àrees de prevenció de riscos d'inundació.

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

Té previst el Govern revisar amb urgència les àrees de
prevenció de riscos d'inundació i el desenvolupament d'una

xarxa on line d'estacions de medició d'aforament d'aigües en els
torrents?

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

AT)
RGE núm. 5068/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de
sistemes d'alerta primerenca en temes de pluviometria.

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

Té previst el Govern implantar algun sistema d'alerta
primerenca en temes relacionats amb pluviometria?

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

AU)
RGE núm. 5069/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcament de
Favàritx.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 quina fase es troba l'expedient de l'aparcament de
Favàritx a Menorca?

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

AV)
RGE núm. 5070/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous habitatges
de protecció oficial a Menorca.

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

El mes de setembre en visita oficial el conseller Sr. Marc
Pons anuncià que per a 2020 Menorca comptarà amb 41 nous
habitatges de protecció oficial. Ens pot indicar on pensa ubicar
aquests 41 nous habitatges?

Palma, a 6 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
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AW)
RGE núm. 5071/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a conservatori a
la Sala Augusta de Maó.

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

El Govern va anunciar que milloraria l'oferta per ubicar el
conservatori a la Sala Augusta de Maó. Quina previsió
econòmics reservada preveu el Govern per a la Sala Augusta?

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

AX)
RGE núm. 5072/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a gas natural a
Menorca.

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

A la resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de
10 de març de 2015, per la qual s'adjudica l'oferta de l'empresa
Gas Natural Distribució SDG, SA, per a l'execució i
l'explotació de les instalAlacions de distribució de gas natural a
l'illa de Menorca, i transcorreguts més de quatre anys, ens pot
informar sobre quin és l'estat actual de la tramitació
administrativa de les zones 1, 2 i 3, referent al projecte de gas
natural a l'illa de Menorca?

Quin n'és el termini legal de resolució?

Quin és/són el/els funcionari/s responsable/s de la seva
tramitació?

Quina és l'autoritat responsable de la seva resolució?

Quina és la data prevista per a la resolució?

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

AY)
RGE núm. 5073/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació amb
Canàries del plus d'insularitat per als efectius dels cossos i
forces de seguretat de l'Estat.

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

Té previst el Govern defensar l'equiparació amb Canàries
del plus d'insularitat per als efectius dels cossos i forces de
seguretat de l'Estat?

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

AZ)
RGE núm. 5074/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a desallotjaments
de les ocupacions ilAlegals.

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

Pensa el Govern instar l'administració competent per tal que
modifiqui les normes pertinents per tal que qui ocupi
ilAlegalment un habitatge pugui ser desallotjat en un termini de
24 hores i el propietari pugui recuperar l'habitatge de manera
immediata?

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

BA)
RGE núm. 5075/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
fomentar la compra d'habitatge habitual.

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

Té previst el Govern implementar un sistema d'aval per part
de l'Administració a les entitats financeres amb la concessió de
préstecs hipotecaris que arribin al cent per cent del valor de
taxació per a la compra d'habitatge habitual?

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

BB)
RGE núm. 5076/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de
l'impost sobre actes jurídics documentats per a la compra
de l'habitatge habitual.

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

Com valora el Govern l'eliminació de l'import sobre actes
jurídics documentats per a la compra de l'habitatge habitual?
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Palma, a 10 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

BC)
RGE núm. 5105/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
data de finalització de les obres en el CEIP d'Es Molinar
Infant Felip, retirada de bastides davant l'època de pluges,
mesures de seguretat preses.

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

El curs escolar ha començar amb obres a les infraestructures
del CEIP Es Molinar Infant Felip. Aquestes obres es retardaren
i començaren a meitat del mes de juliol, per això estan
inacabades el mes de setembre coincidint amb l'inici de curs.
L'edifici de l'escola es troba sencer revestit de bastides. Aquesta
situació ha originat múltiples queixes de pares dels alumnes que
consideren que suposen un risc per als seus fills i més encara en
època de pluges i davant l'alerta taronja.

Quan té previst el Govern que finalitzin les obres en el
CEIP d'Es Molinar Infant Felip?

Quines mesures de seguretat s'han posat en marca per
prevenir qualsevol accident?

Consideren que compleix amb els requisits mínims per tal
de garantir la seguretat dels alumnes, docents i empleats del
centre?

Palma, a 12 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BD)
RGE núm. 5106/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
inspecció prèvia de les obres en el CEIP d'Es Molinar
Infant Felip abans d'iniciar el curs escolar.

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

S'ha dut a terme una inspecció de les obres en el CEIP Es
Molinar Infant Felip per part de la Conselleria d'Educació
abans d'iniciar-se el curs escolar?

Palma, a 12 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

BE)
RGE núm. 5119/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a educador social
a l'IES Biel Martí.

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

La directora de l'IES Biel Martí de Ferreries reclama la
necessitat d'incorporar un educador social per als alumnes amb
risc d'exclusió. Té previst el Govern atendre o millorar aquesta
demanda?, en quins terminis?

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

BF)
RGE núm. 5120/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
pedagògic per a cada centre de l'illa de Menorca.

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

Serà un compromís per al Govern durant aquesta legislatura
disposar d'un projecte pedagògic per a cada centre de l'illa de
Menorca?

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

BG)
RGE núm. 5121/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a filtracions
d'aigua en el poliesportiu de l'IES Josep Maria Quadrado.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 director de l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella
reclama la necessitat de resoldre les filtracions d'aigua en el
poliesportiu, per a quan té previst la conselleria deixar
esmenada aquesta necessitat?

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



270 BOPIB núm. 12 - 20 de setembre de 2019

BH)
RGE núm. 5122/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre integral
d'hostaleria a Menorca.

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

La necessitat d'ampliar l'oferta d'FP és important per a
Menorca, es fa necessari agilitar l'obertura del centre integral
d0hostaleria, es compromet el Govern a fer efectiva i ampliar
aquesta demanda? En quins terminis?

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

BI)
RGE núm. 5123/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

5203/19), del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres a l'antic gimnàs de
l'IES Josep Miquel Guàrdia 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.

El director de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior està
pendent fa ja dos anys de les obres de l'antic gimnàs per
transformar-lo en aules. Quan té previst el Govern dur a terme
les obres?

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

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 18 de setembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5200/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions als treballadors del sector sanitari.

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.

Quines mesures, immediates i urgents, per garantir la
seguretat i la integritat del personal al servei del sistema de
salut té previstes dur a terme la conselleria?

Palma, a 16 de setembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 5202/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de les dades de criminalitat a 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.

Sra. Armengol, quina valoració fa sobre les dades de
criminalitat i inseguretat a Balears corresponents al segon
trimestre de 2019, publicades pel Ministeri de l'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 habitants, mentre la mitjana
nacional és de 46.6?

Palma, a 16 de setembre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

C)
RGE núm. 5342/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes
respecte de les dades de contaminació per diòxid de
nitrogen al Port de La Savina.

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 actuarà el Govern respecte de les dades de
contaminació per diòxid de nitrogen al Port de La Savina que
s'han fet públiques recentment?

Palma, 17 de setembre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 5346/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per
protegir els drets lingüístics de la ciutadania.

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

Quines mesures té previst adoptar el Govern per protegir els
drets lingüístics de la ciutadania enfront de les actituds de
belAligerància contra la llengua catalana?

Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 5347/19, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX Actua Baleares,
relativa a imposts.

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

Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, té previst
pujar els imposts en els propers pressuposts?

Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

F)
RGE núm. 5348/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX Actua Baleares, relativa a
memòria històrica.

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

Sra. Presidenta, quins recursos humans i econòmics utilitza
el seu govern per anulAlar els judicis del franquisme?

Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

G)
RGE núm. 5349/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a possibilitat d'extracció de recurs de la pedrera
d'Establiments.

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.

Creu el Govern de les Illes Balears que la pedrera
d'Establiments hauria de poder extreure recurs encara que sigui
dins l'àmbit d'un pla de restauració?

Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 5350/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a aprovació d'uns nous pressuposts generals de
l'Estat.

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

Sra. Presidenta, quan creu vostè que seran aprovats uns
nous pressuposts generals de l'Estat?

Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

I)
RGE núm. 5351/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
de transport escolar.

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.

Considera el conseller d'Educació, Universitat i Recerca
que el servei de transport escolar que presta la seva conselleria
és digne d'una educació de qualitat?

Palma, 17 de setembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

J)
RGE núm. 5352/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a supressió del suport oficial a la Fira Nupcial.

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 s'ha suprimit el suport oficial a una de les
fires més importants com és la Fira Nupcial?
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Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

K)
RGE núm. 5353/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
geriàtric a Es Castell.

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

En quina situació es troba l Conveni entre el Govern i
l'Ajuntament d'Es Castell per a la construcció d'un geriàtric?

Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

L)
RGE núm. 5354/19, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe del defensor del poble sobre els centres
d'internament per a menors infractors.

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 la consellera d'Afers Socials i Esports l'informe
presentat pel defensor del poble sobre els centres d'internament
per a menors infractors?

Palma, 17 de setembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

M)
RGE núm. 5355/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les ajudes que gestiona el Govern de les Illes
Balears als pagesos i ramaders 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina és la situació del pagament de les ajudes que gestiona
el Govern de les Illes Balears als pagesos i ramaders de les Illes
Balears?

Palma, 17 de setembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 5356/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament d'infraestructures educatives a Santa
Eulàlia del Riu.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears implicar-se en la
resolució definitiva de tots els problemes que afecten el
desenvolupament d'infraestructures educatives al municipi de
Santa Eulàlia del Riu?

Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch

O)
RGE núm. 5357/19, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de restauració i estudi d'impacte ambiental de la
pedrera de Sa Garrigueta Rassa d'Establiments.

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 el conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius que el projecte de restauració i estudi d'impacte
ambiental de la pedrera de sa Garrigueta Rassa d'establiments
compta amb el suport veïnal?

Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

P)
RGE núm. 5358/19, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ocupació maritimoterrestre d'ús d'embarcadors i àrees de
fondeig que afecten la zona de Tagomago.

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

Quines mesures ha adoptat el Govern de les Illes Balears,
i concretament la Direcció General de Pesca, davant el recent
anunci de la Demarcació de Costes en relació amb l'ocupació
maritimoterrestre d'ús d'embarcadors i àrees de fondeig que
afecten la zona de Tagomago?
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Palma, 17 de setembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

Q)
RGE núm. 5359/19, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
transport escolar a Eivissa.

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.

La situació dels autobusos escolars a Eivissa ja era
insuficient i patètica, però en els darrers temps ha esdevingut
encara més greu perquè hi ha alumnes que no tenen accés al
transport pel fet de residir a ones properes als centres escolars.
Es dóna la circumstància, a més, que, en dates recents, un total
de 9 nins (d'11 anys d'edat) quedaren a ses Païses per manca de
places a l'autobús de Sa Serra.

Què pensa fer la Conselleria d'Educació per ocupar-se de
millorar, urgentment, el servei escolar a Eivissa?

Palma, 17 de setembre de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

R)
RGE núm. 5360/19, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de
turisme.

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

Sra. Presidenta del Govern, quin és el seu model de
turisme?

Palma, 17 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 de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de setembre de 2019, admet a
tràmit les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió següents.

Palma, a 12 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 5078/19, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a nou model audiovisual de l'Ens Pública
de Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Li ha comunicat el Govern la seva voluntat d'impulsar un
nou model audiovisual a la Radiotelevisió de les Illes Balears
que aposti per la internalització dels serveis informatius d'IB3?

Palma, a 11 de setembre de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

B)
RGE núm. 5082/19, de la diputada Maria Esperança

Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a serveis informatius, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quin model de serveis informatius per a la ràdio i la
televisió de les Illes Balears proposa el director general?

Palma, a 12 de setembre de 2019
La diputada
Maria Esperança Sans i Regis

C)
RGE núm. 5083/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències de cara als propers quatre anys de
legislatura, davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quins són els objectius en relació amb les audiències per als
propers quatre anys de legislatura?
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Palma, a 11 de setembre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

D)
RGE núm. 5084/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a caiguda de l'audiència d'IB3, davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Per què creu vostè que ha caigut l'audiències d'IB3 més d'un
2% respecte de la legislatura 2011-2015?

Palma, a 11 de setembre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

E)
RGE núm. 5085/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a internalització o externalització dels informatius
d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quins són els seus objectius per als propers quatre anys de
legislatura respecte del model d'internalització o externalització
dels informatius d'IB3?

Palma, a 11 de setembre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

F)
RGE núm. 5100/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
programa específic del Parlament, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Té la intenció la direcció d'IB3 com a televisió pública del
país, fer un programa específic del Parlament, com s'ha fet en
altres etapes?

Palma, a 12 de setembre de 2019
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

G)
RGE núm. 5101/19, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts,
programacions i esdeveniments per a l'illa d'Eivissa, davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quines són les línies de continguts, programacions i
esdeveniments que es podran contemplar a dia d'avui i fins a
final de períodes, tant en televisió com en ràdio, per a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 12 de setembre de 2019
El diputat
Jordi Marí i Tur

H)
RGE núm. 5102/19, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
situació de l'adjudicació del servei de subtitulació, davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
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 al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Tot i que és cert que la subtitulació als diferents programes,
informatius, sèries, etc., ha millorat, encara queda molta feina
a fer, ja que encara hi ha programació que no està subtitulada
o pateix un retard en la subtitulació. En quina situació es troba
l'adjudicació del servei de subtitulació?

Palma, a 12 de setembre de 2019
La diputada
Irene Triay i Fedelich

I)
RGE núm. 5102/19, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
seguiment de l'esport femení, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió 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 al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
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En quina mesura o en quins continguts periòdics es pretén
fomentar el seguiment de l'esport femení durant aquesta
pròxima temporada?

Palma, a 12 de setembre de 2019
La diputada
Irene Triay i Fedelich

J)
RGE núm. 5104/19, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració general del mandat al front de l'EPRTVIB,
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Tenint en compte que han passat gairebé quatre anys de
l'actual mandat al capdavant de l'EPRTVIB, quina valoració
general fa de la feina feta fins ara i quins objectius es marca
assoli per a l'ens en els dos anys de mandat que li queden?

Palma, a 12 de setembre de 2019
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

K)
RGE núm. 5107/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
emigració balear, davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quins objectius i quines activitats té prevists la
Radiotelevisió de les IB per donar a conèixer la història i la
realitat de l'emigració balear i l'activitat que desenvolupen les
cases i els centres balears a l'exterior?

Palma, a 12 de setembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de setembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

L)
RGE núm. 5077/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
portal de llista d'espera diària de consultes de l'Ibsalut,
davant la Comissió de Salut (urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: Transparència en les llistes d'espera
de l'Ibsalut.

Atès que des de fa setmanes figura "TEMPORALMENT
SENSE SERVEI" el portal d'informació pública de les llistes
d'espera diàries de consultes externes (LEC) i quirúrgiques
(LEQ) de l'Ibsalut (https://www.ibsalut.es/es/info-
ciudadania/listas-de-espera):

1. Quins són els motius pels quals no està disponible aquest
servei?

2. Quines alternatives ofereix l'Ibsalut als usuaris que desitgen
consultar la informació sobre les llistes d'espera?
3. En quina data la direcció de l'Ibsalut restablirà l'operativitat
d'aquest servei de consulta per als usuaris per tal donar
compliment a la normativa sobre transparència?

4. Per què no es dóna compliment, en aquest cas, a la normativa
sobre transparència que en la mateixa web de l'Ibsalut es
detalla? 

A la web es relaciona la següent normativa:
"Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern dels Illes Balears; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern;
Decret 24/2016, de 29 d'abril, de creació i d'atribució de
competències a la Comissió per a la resolució de les 
reclamacions en  matèria d' accés a la  informació; Codi  ètic
del Govern de les Illes Balears".

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia  18 de setembre de 2019, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració
ilAlegal a les Illes Balears.

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

Segons les dades oficials del Ministeri de l'Interior
corresponents a l'any 2018, a Palma els delictes contra la
llibertat sexual s'han incrementat el 20,9 per cent (de 196 a 237
casos), mentre que les violacions han passat de 26 a 33 (un
increment del 33,3 per cent). Els delictes relacionats amb el
tràfic de drogues han augmentat el 51,9 per cent.

Amb les dades del segon trimestre de 2019 es constata que
Balears se situa al capdavant d'Espanya amb una taxa de
criminalitat de 68,4 infraccions penals per cada 1.000 habitants,
molt per sobre de la mitjana nacional que és de 46,6 casos per
cada 1.000 habitants. La progressió és d'1,8 punts respecte dels
primers tres mesos de l'any i de 3,2 punts sobre el conjunt de
2018. A Palma l'increment ha estat de 3 punts.

La progressió de la delinqüència és evident. Ens preocupa
que una immigració il·legal desbocada acabi en un increment
de la delinqüència. I és que amb les dades del segon trimestre
de 2019 es constata que Balears se situa al capdavant d'Espanya
amb una taxa de criminalitat de 68,4 infraccions penals per
cada 1.000 habitants, molt per sobre de la mitjana nacional, que
és de 46,6 casos per cada 1.000 habitants. La progressió és
d'1,8 punts respecte dels primers tres mesos de l'any i de 3,2
punts sobre el conjunt de 2018.

És evident que les Illes Balears viu un increment de la
delinqüència i la criminalitat, que ha posat en alerta veïns i
visitants i suposa un greu risc per a la normal convivència en
aquestes illes. Davant aquesta situació, el Govern de les Illes
Balears no pot romandre impassible i ha de respondre de forma
contundent dins de l'abast de les seves competències.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Ministeri de
l'Interior que faciliti al Govern de les Illes Balears les dades de
deliqüència i condemnes, per nacionalitat i estatus de residència
a Espanya.

Palma, a 9 de setembre de 2019
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

B)
RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajudes per a l'adquisició de llibres i material
didàctic.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El Grup Parlamentari Popular aposta per una educació de
qualitat, com a garantia de benestar present i futur per als
nostres nins i nines i per als nostres joves, com a mecanisme
d'igualtat d'oportunitats i com a eina de promoció social i
creació d'ocupació en la nostra societat.

L'educació de qualitat i la igualtat d'oportunitats
s'aconsegueixen mitjançant un sistema educatiu que s'ajusti als
interessos i les necessitats de cada alumne.

Ens trobem a la nostra comunitat autònoma amb alumnes
amb disparitat de recursos, cosa que dificulta la igualtat
d'oportunitats que desitjam. Per això, l'administració educativa
ha d'establir eines adequades per possibilitar que tothom arribi
on les seves capacitats li permetin, sense obstacles econòmics
o socials.

Per tot això, 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 aprovar un Xec Escolar familiar de 150 euros per fill
i curs escolar per a la compra de llibres i material didàctic,
dirigit a les famílies amb rendes de fins a 30.000 euros anuals,
en declaració individual i 48.000 euros anuals en declaració
conjunta. Aquesta mesura anirà encaminada a aconseguir,
progressivament, la gratuïtat dels llibres de text i serà
plenament compatible amb el programa de reutilització de
llibres i material didàctic que s'aplica actualment.

Palma, 10 de setembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 5040/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a gratuïtat del transport escolar.

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

El Grup Parlamentari Popular defensa l'educació en llibertat
i el dret de les famílies a triar aquell model educatiu que
considerin millor per als seus fills. La llibertat és un principi
fonamental del nostre ideari i és imprescindible en l'educació.
Per això és fonamental respectar i mantenir l'actual xarxa de
centres públics i privats.

D'altra banda, ningú no dubta que la xarxa pública està
constituïda per tots aquells centres educatius sostinguts amb
fons públics, siguin de titularitat pública o de titularitat privada,
però concertats per al seu funcionament; i que tota aquesta
xarxa col·labora en el sosteniment del sistema públic educatiu.
Per poder garantir que tota la xarxa pública sigui igualitària i
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arribi en igualtat de condicions a totes les famílies, és
imprescindible que tots els seus centres disposin dels mateixos
recursos i ofereixin les mateixes oportunitats a tots els escolars.

Un d'aquests recursos és el transport escolar al centre que,
avui dia, s'ofereix en escoles de titularitat pública de forma
gratuïta, però no succeeix el mateix a les escoles concertades
de titularitat privada, la qual cosa ocasiona un greuge
comparatiu dins d'una mateixa xarxa escolar sostinguda amb
fons públics.

Per tot 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 garantir el transport escolar a tots els alumnes de
Balears de la xarxa educativa sostinguda amb fons públics en
igualtat de condicions d'accés i gratuïtat i en qualsevol dels
centres educatius de titularitat pública o centres concertats de
titularitat privada. El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a fer efectiu aquest acord en el
pròxim curs escolar 2019-2020.

Palma, 10 de setembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 5130/19, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a promoció del producte autòcton de les Illes
Balears (procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: La crisi d'abastiment
que ha patit Menorca la setmana del 9 al 13 de setembre, a
causa d'un temporal marítim, demana l'adopció immediata de
mesures per afavorir el producte autòcton de les Illes Balears,
per tal de reduir la dependència del producte forà.

Les Illes Balears es caracteritzen per produir productes
alimentaris i manufacturats de gran qualitat. Normalment
aquests productes són resultat d'un precipitat històric de formes
tradicionals de producció així com de la introducció de
processos d'innovació respectuosos amb aquelles tradicions.

És de màxima importància estimular i protegir la producció
autòctona i això per diversos motius.

En primer lloc, qualsevol política adreçada a afavorir la
producció local té uns efectes directes en la generació de
riquesa i en la dinamització del mercat de treball. En segon
lloc, el producte autòcton, en contrast amb altres productes de
producció global, massiva i estandarditzada, comporta uns
valors d'arrelament i d'identitat que també han de ser objecte de
protecció. En aquest sentit, el producte autòcton és també un

producte emblemàtic, una mostra viva de la cultura actual de
les Illes Balears.

Una forma clara d'afavorir el producte autòcton és
mitjançant polítiques que en permetin la identificació en el punt
de venda i que en promocionin el consum. Aquestes polítiques
són de caire eminentment comercial, però amb efectes positius
en les polítiques agrària i industrial.

Els objectius d'aquestes accions de promoció són l'estímul
del consum intern i també l'increment de la demanda per part
dels turistes i, de retruc, de l'exportació.

Per tot això el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a:

- Definir amb l'instrument normatiu que es consideri oportú
els criteris d'acord amb els quals un producte pot rebre la
consideració de producte autòcton de les Illes Balears,
atenent la seva originalitat, elaboració tradicionals i
qualitat. Aquesta categoria ha d'incloure, com a mínim, les
diferents indicacions existents de qualitat diferenciada.

- Establir acords amb les empreses de la gran distribució i
amb les organitzacions de comerciants per tal que
identifiquin adequadament en el punt de venda el producte
autòcton de les Illes Balears.

- Establir una nova línia de subvencions per al sector del
comerç dirigit a promoure l'adaptació dels locals de venda
per tal de donar més visibilitat al producte autòcton de les
Illes Balears.

- Posar en marxa campanyes d'informació i sensibilització
adreçades a afavorir el consum del producte autòcton de les
Illes Balears tant per part de la població local com per part
dels turistes.

Palma, 15 de setembre de 2019
El portaveu
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 5137/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
establiment d'una àrea de control d'emissions a la
Mediterrània.

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 Ple.

El transport de persones i de mercaderies per via marítima
és essencial per garantir el benestar i la prosperitat de les
ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears. Per tant, ha de ser
una prioritat política del Govern de les Illes Balears la
preservació de les comunicacions marítimes així com
l’establiment de les condicions logístiques que garanteixin una
oferta suficient i a la vegada ordenada, equilibrada i sostenible
del turisme de creuers als principals ports de les Illes Balears.
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Però la preservació de la necessària i legítima activitat
econòmica s’ha de fer (també pel que fa a les comunicacions
per via marítima) de manera respectuosa amb el medi ambient
així com vetllant (de manera capital) per la salut de les
persones.

Segons dades oficials del Govern d’Espanya referides a
l’any 2016, el trànsit marítim internacional representava el 40%
de les emissions de NOx (òxid nítric i diòxid de nitrògen) a
l’atmosfera, el 44% de les de SOx (triòxid i diòxid de sofre) i
el 22% de les de partícules fines (PM2,5), sempre en relació
amb el total de l’Estat espanyol.

Actualment, les normes que regulen l’ús de combustibles i
el posterior tractament de les emissions de gasos que obliguen
els sectors industrial i de l’automoció terrestre no vigeixen per
al transport marítim. Per tant, és pràctica bastant comuna entre
les navilieres (tot i remarcables excepcions) l’ús de
combustibles altament contaminants, fins al punt que (segons
càlculs oficials) el proper any 2020, les emissions dels vaixells
a l’àmbit de la Unió Europea podrien superar les emissions
terrestres de NOx i SOx.

En consonància amb el que es proposa en aquesta iniciativa,
els països del nord d’Europa van acordar el 2015 d’establir una
Àrea de Control d’Emissions (que afecta la Mar del Nord, el
Bàltic i el canal de la Màniga) per al SOx (des de 2015) i per
al NOx a partir de 2021. Així, els vaixells que operen les rutes
afectades, des de 2015 han d’estar propulsats per combustibles
amb el màxim d’un 0,1 de sofre o bé han d’instal·lar sistemes
de neteja de gasos amb el mateix objectiu. De fet, els vaixells
de nova construcció que vulguin operar a l’esmentada Àrea de
Control d’Emissions han de complir uns determinats estàndards
que redueixen de manera dràstica les emissions de NOx.
Aquesta regulació ha permès de millorar la qualitat de l’aire en
més d’un 50%.

Segons informes de l’associació Transports & Environment
(que disposa d’importants suports per part de la Comissió
Europea i remarcables organismes oficials de distints països),
només els grans creuers turístics de luxe d’una sola companyia
(Carnival Corporation) emeten 10 vegades més contaminació
aèria per SOx que tots els cotxes matriculats a la Unió Europea.
No es tracta, en tot cas, de demonitzar cap activitat econòmica
legítima sinó de garantir que aquesta sigui compatible amb la
preservació del medi ambient i la salut de les persones. Així,
segons informava recentment l’Agència EFE tot referint-se al
mateix informe de Transports & Environment, els 50 creuers
que van operar el 2017 al port d’Eivissa van emetre devers
8.038 quilos de SOx, quan les emissions causades de manera
conjunta pels vehicles terrestres de l’illa van significar 1.092 kg
de diòxid de sofre.

En aquest sentit, el passat mandat l’Ajuntament d’Eivissa ja
va aprovar una Declaració Institucional on es demanava la
creació d’una Àrea de Control d’Emissions tal com es planteja
en aquesta iniciativa.

Val a dir que un informe oficial del govern francès ha
determinat que una Àrea de Control d’Emissions (com la que
aquí es proposa d’impulsar) podria reduir la contaminació de
l’aire (provocada pels vaixells) a la Mediterrània en un 50%, es
podrien evitar devers 6.000 morts prematures a l’any i es

generaria un estalvi d’almenys 8.000 milions d’euros en costos
sanitaris.

És del tot innecessari remarcar aquí l’afectació que tot el
que s’ha exposat significa per la condició insular de la nostra
comunitat, atesa la nostra dependència de la via marítima per
al transport de persones i de mercaderies així com de la
transcendència econòmica de l’activitat comercial local
vinculada al turisme de creuers.

És del tot imprescindible que les mesures a adoptar ho
siguin de caràcter internacional i vinculin tota la integritat de
les costes i els ports de la Mediterrània, més enllà de l’àmbit
polític i territorial dependent de la Unió Europea. En cas
contrari, es podrien generar greus perjudicis en fomentar de
manera indirecta la competència deslleial entre ports i la
derivació de vaixells a rutes contràries a la conveniència de la
nostra comunitat autònoma.

Per tot açò, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a impulsar davant la Unió
Europea totes aquelles mesures que siguin necessàries per a la
reducció d’emissions contaminants a la mar Mediterrània per
part dels vaixells, d’acord amb les estratègies globals de lluita
contra el canvi climàtic i la contaminació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a impulsar davant l'Organització
Marítima Internacional (OMI) la creació d’una Àrea de Control
d’Emissions (ECA) destinada a la reducció progressiva a tota
la mar Mediterrània de les emissions contaminants per part dels
vaixells, tant si són destinats al turisme de creuers, com al
transport regular de persones i mercaderies o al de càrrega a la
demanda.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a impulsar que totes aquelles
mesures impulsades ho siguin de manera coordinada a tot
l’àmbit de la Mediterrània per tal de permetre el manteniment
de la competitivitat portuària així com la preservació de les
rutes i activitats econòmiques tradicionalment establertes, tot
evitant que la no-adequació a les noves normes afavoreixi la
competència deslleial i a la vegada la perdurabilitat de les
emissions contaminants.

Palma, 16 de setembre de 2019
El diputat
Damià Borràs i Barber
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de setembre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 4930/19, dels Grups Parlamentaris Socialista

i Unidas Podemos, relativa a impuls d'una nova Llei de
mobilitat sostenible per a les Illes Balears, 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 i Unidas Podemos presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Un dels principals reptes que tenim al nostre planeta és la
governança eficient i sostenible de les ciutats que creixen any
rere any absorbint cada vegada més població. En el cas de les
nostres illes, les àrees metropolitanes de cadascuna, prenent
com a referència la seva capital, han crescut de tal manera que
ja és difícil mantenir aquest terme per referir-nos a la manera
en què cal gestionar la mobilitat, per haver d'introduir ja el
concepte de conurbació per a cadascuna de les nostres illes, ja
que cada àrea metropolitana ha crescut fins a "contagiar" els
municipis limítrofs tot generant un sistema complex de
moviments que no només tenen per destinació o origen la
capital de l'illa sinó també fluxos entre cadascun dels nuclis que
l'envolten i que generen lògiques necessitats de mobilitat i
provoquen congestió, si aquesta no es resol correctament. Això
planteja que haguem d'explorar altres maneres de gestionar
aquestes necessitats on la implicació de totes les institucions
afectades és vital per tal de resoldre-les de la manera més
eficient.

Aquesta dispersió de les necessitats de mobilitat és hereva
d'una errònia política urbanística impulsada any rere any que,
lligada als principis del desenvolupisme dels anys seixanta i
setanta, es va fer fonamentada en l'ús de la mobilitat en cotxe
privat com únic element connector.

Això ha provocat un creixement del que s'anomena la
"ciutat dispersa" fins a expandir-se la població gairebé a tots els
racons de la superfície de cadascuna de les nostres illes. La
generació de pols d'atracció de la mobilitat totalment
desconnectats amb els mitjans de transport públic eficients o la
xarxa ciclista, com puguin ser polígons industrials o
concentracions de centres educatius, tampoc no ha ajudat; ans
al contrari, ha agreujat la problemàtica notablement. Tot i les
òptimes condicions geogràfiques i climatològiques a les
Balears, que permetrien abundar en l'ús de mitjans de transport
no motoritzats, s'ha preferit continuar creixent en les distàncies
i forçar així un increment espectacular dels usos dels
automòbils, ocupats com a màxim per dues persones en cada

trajecte, per poder donar resposta a les necessitats de la
mobilitat obligada únicament amb aquest mitjà de transport.

A aquesta situació de mala planificació, hem de sumar-hi un
dèficit històric en inversió en mitjans de mobilitat sostenible.
En totes les etapes en què els governs conservadors han tengut
responsabilitat en la gestió municipal, insular o autonòmica,
s'ha seguit abundant en el model de mobilitat abans esmentat,
el basat en el cotxe privat, sense donar gairebé espai als modes
de transport alternatius i sostenibles. Això ha provocat que, per
les seves mancances en qualitat, el transport públic no hagi
arribat mai a ser una alternativa real i eficient per als ciutadans
de la nostra comunitat autònoma que han seguit preferint
l'automòbil, tot i els seus elevats costs econòmics que suposen
per a les llars un important desgast, però també els costs socials
que representen per al conjunt de la ciutadania: augment de la
congestió, increment de la contaminació, proliferació de les
desigualtats, desvertebració territorial, etc. A més, la
construcció descontrolada d'infraestructures exclusivament
pensades per al vehicle privat, a banda dels seus exorbitants
costs de construcció i manteniment, suposen també perpetuar
i donar validesa al model abans esmentat de ciutat estesa que
és, en termes de gestió de la mobilitat, el pitjor dels escenaris
possibles.

És, doncs, necessari fer un gir en les polítiques de la
mobilitat per aconseguir capgirar la situació fins ara descrita.
La lluita contra el canvi climàtic s'ha de convertir en un
objectiu transversal de les polítiques públiques perquè no sols
serveix, com si això fos poc, per capgirar una situació
destructiva del nostre territori, sinó també per aconseguir una
major equitat i enfortir l'estat social que volem construir
mitjançant l'execució de polítiques socials.

És també molt important destacar que lleis tan fonamentals
per la gestió sostenible de les nostres illes, com són la de canvi
climàtic i transició energètica, la de sostenibilitat
mediambiental i econòmica de Formentera o la de residus, que
fins fa poc semblaven impossibles de materialitzar, han
esdevingut referents, fins i tot a escala internacional, i ens han
demostrat, a nosaltres mateixos i a la resta del món, que
aquestes petites illes enmig de la mar som capaces d'apuntar
solucions transformadores i valentes per combatre els perills
que ens amenacen i que podrien acabar no sols amb la manera
en què vivim sinó també amb els principals recursos que
serveixen per garantir la prosperitat dels nostres habitants.

És evident, doncs, que cal augmentar notablement els
esforços que es dediquin al creixement d'alternatives de
mobilitat enteses aquestes com un servei integral i no com una
competició entre modes, introduint així el concepte de "MaaS"
(Mobility as a Service) que permeti dotar la població de
cadascun dels pobles i ciutats de les Illes Balears dels
instruments necessaris per aconseguir una mobilitat plena, en
equitat i sempre amb un respecte màxim al medi ambient i que
ens ajudi a combatre els perills que assoten les nostres illes, en
extrem fràgils, per les futures conseqüències del canvi climàtic.

Cal, per tant, generar una nova cultura de la mobilitat on
prevalguin els modes de transport públic i col·lectius, per
damunt dels privats, i on es pugui aconseguir eradicar d'una
vegada per totes l'individualisme i el lucre immediat que, des
de sempre, ha marcat la dreta política de les nostres illes cada
vegada que ha tengut ocasió de governar i on la dependència de
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l'automòbil privat ha fet que les seves conseqüències
esdevinguin ofegadores i privatives de llibertat de moviment
dels nostres ciutadans, especialment per a aquells amb menys
recursos. No debades, la mobilitat ha esdevingut un dels
principals reptes que consideren els nostres ciutadans que s'han
de superar per aconseguir unes illes on la llibertat de moviment
i una competitivitat i excel·lència econòmica siguin possibles.

Ara el Govern de les Illes Balears ha anunciat que vol
iniciar un procediment per elaborar l'Avantprojecte de llei de
mobilitat sostenible de les Illes Balears (LMSIB).

Per tot això, els grups sotasignants presenten la següent 

Proposició no de llei

1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que l'Avantprojecte de llei de mobilitat sostenible de
les Illes Balears (LMSIB) inclogui, entre d'altres, els següents
objectius:

1. Declarar i considerar la mobilitat com un dret de la
ciutadania i una part més de l'estat del benestar
equiparant-la amb la sanitat, l'educació, l'atenció a la
dependència, etc.
2. Un impuls vertaderament decidit al transport públic per
tal que serveixi d'eix vertebrador del canvi de paradigma
necessari en la mobilitat de les nostres illes i com a vertader
substitut del vehicle privat mitjançant el desenvolupament
del previst al Pla director sectorial de mobilitat de les Illes
Balears que suposa el creixement en xarxa i freqüències
dels corredors ferroviaris i de transport públic per carretera.
Igualment, haurà d'avançar en la integració tarifària i un
nou sistema de preus que afavoreixin l'accessibilitat a tots
els perfils d'usuaris i la bonificació dels usuaris freqüents.
3. Millorar i créixer les xarxes per a vianants, en
col·laboració amb els consells insulars i ajuntaments, així
com implantar mesures radicals de calmat de trànsit a
carreteres i ciutats i oferir noves alternatives de mobilitat
com puguin ser els vehicles elèctrics, els cotxes compartits
i els aparcaments dissuasius connectats amb la xarxa de
transport públic.
4. Millorar i créixer la xarxa urbana i interurbana destinada
a l'ús de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal i la
seva infraestructura complementària (aparcaments, reserves
d'espais al transport públic, etc.), en col·laboració amb els
consells insulars i ajuntaments, com una eina de vertebració
territorial i alternativa al transport privat.
5. Introduir mesures, en col·laboració amb els consells
insulars i ajuntaments, contra la congestió a carreteres,
nuclis urbans i espais naturals o fràgils que suposin la
implantació de restriccions per a determinats vehicles o
nombres de vehicles a les zones que s'acordin protegir, així
com l'impuls de més vies segregades específiques per al
transport públic, servei públic, taxi i altres vehicles d'alta
capacitat o especials. També caldrà aplicar un control més
específic als vehicles de lloguer per tal d'evitar la seva
proliferació i garantir la qualitat del servei que presten les
empreses als usuaris.
6. Generar nous òrgans de coordinació interadministrativa
i de planificació en col·laboració amb els consells insulars
prenent com a referent les autoritats metropolitanes de
transport que ja existeixen a l'Estat espanyol com també a
la resta d'Europa. A més, culminar el procés de traspàs de

competències de mobilitat als consells insulars, tal com
estableix l'Estatut d'Autonomia.
7. Combatre la planificació urbanística dispersa dels nuclis
poblacionals, comercials o empresarials tot propiciant
sempre els nuclis urbans compactes que no generin
necessitats de mobilitat fora d'aquests.
8. Impulsar plans de mobilitat laboral, escolar i de transport
i distribució de mercaderies amb el foment de la
participació i la coresponsabilitat ciutadana, dels agents
socials i dels econòmics.
9. Establir els mecanismes de finançament per tal de
desenvolupar les inversions necessàries per assolir els
objectius marcats a la llei.

2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el procés d'elaboració del projecte de LMSIB sigui
el més participat possible i s'escoltin totes les veus que tenguin
a veure amb la gestió de la mobilitat així com els seus usuaris.
Igualment, que s'importin les solucions polítiques més escaients
que hagin tengut resultats òptims a territoris insulars com els
nostres pel que fa al foment de la mobilitat sostenible.

Palma, 9 de setembre de 2019
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria

B)
RGE núm. 5079/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls de la indústria de les Illes Balears, 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 Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Exposició de motius

A pesar de la dificultat que té el teixit industrial de les Illes
Balears per créixer econòmicament i ser competitiu, el projecte
econòmic dut a terme pel Govern de les Illes Balears aquests
darrers quatre anys ha permès que la nostra societat prosperi
econòmicament, creant ocupació i productivitat empresarial.

Per poder seguir avançant entre tots, cal consolidar les
actuacions dutes a terme durant la legislatura 2015-2019 i fer
front als reptes que ens planteja l'economia global.

Ara més que mai es fa necessari diversificar la nostra
economia, impulsar el desenvolupament de sectors emergents,
modernitzar les nostres activitats tradicionals i enfortir el
conjunt
d’activitats amb més innovació, creixement tecnològic i
augment de la projecció internacional, tot això dins un marc de
desenvolupament social i mediambientalment sostenible.

Per aconseguir-ho, cal afavorir un clima de cooperació
empresarial i benestar laboral que incentivi la formació dels
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treballadors i l’aprofitament de sinergies empresarials a mig
termini.

Per això, els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en l’impuls de les polítiques
industrials a través de la Mesa de Diàleg Social per tal de
consensuar-les amb els sindicats i les patronals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar projectes industrials estratègics per
desenvolupar sectors clau per s aquesta terra com el de les
energies renovables, els tradicionals o el nàutic i l'aeronàutic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar un programa d’atracció d’empreses a la
nostra comunitat que aportin valor afegit i siguin
mediambientalment sostenibles.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar la cooperació i la col·laboració empresarial
perquè les empreses aconsegueixin un major aprofitament dels
recursos destinats a la innovació.

Palma, 12 de setembre de 2019
Els diputats
Maria Pilar Sansó i Fuster
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 5135/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a mesures per combatre les agressions al personal
sanitari de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut.

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

Any rere any, el nombre d’agressions físiques i verbals al
personal sanitari de les Illes Balears ha anat en augment. Si el
2017 es van comptabilitzar 339 casos, el 2018 el nombre
d’agressions es va incrementar fins als 694 i durant el 2019 ja
s’ha detectat un creixement en el registre d’aquests tipus
d’incidents que fa pensar que se superarà la xifra de l’any
anterior. Aquestes dades també responen al fet que aquest tipus
d’agressions es denuncien més actualment que en temps
anteriors perquè el personal està més conscienciat i, en
conseqüència, s’ha possibilitat visualitzar millor la dimensió
del problema a què s’han d’afrontar el professionals sanitaris de
la nostra comunitat autònoma.

En aquest sentit, cal tenir en compte que les agressions
verbals són més freqüents en l’àmbit de l’Atenció Primària,
mentre que els atacs físics es produeixen més en el marc dels
serveis de Psiquiatria i, sobretot, d’Emergències, com a
conseqüència del tipus de pacient que s’atén i que respon al
perfil d’un jove de nacionalitat estrangera, d’una vintena d’anys
i que ha consumit alcohol en excés i d’altres substàncies que
incrementen les actituds violentes. Si més no, davant d’aquesta
situació, el Servei de Salut de les Illes Balears porta a terme
diferents activitats formatives per controlar el “pacient
agressiu”, on participa la policia i on es mostren tècniques
d’actuació i prevenció. Aquesta formació per combatre els
atacs a què s’exposa el personal sanitari ja ha arribat a uns 215
tècnics d’emergències i del personal del 061.

De la mateixa manera, l’IB-Salut també té dissenyat un
protocol per actuar amb posterioritat a les agressions produïdes
que preveu l’assistència sanitària, el suport psicològic i el
suport jurídic oportú. De fet, el 2015 es va reformar el Codi
Penal per considerar el personal sanitari com a autoritat
pública, fet que comporta penes de fins a quatre anys de presó
per als agressors. De la mateixa manera, aquest canvi de
normativa també comporta que els sanitaris tenguin atribuïda
la presumpció de veracitat en la declaració que ells mateixos
constatin, però així i tot, continuen demandant més mitjans per
actuar davant d’aquest tipus de situacions.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
qualsevol tipus d’amenaça, intimidació o agressió dirigida al
personal sanitari de les Illes Balears i reconeix el seu prestigi
i professionalitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Baleares a atendre les reivindicacions dels professionals
sanitaris per fer front a aquests tipus d’agressions amb
l’objectiu de millorar la seva protecció i seguretat i, si escau, a
revisar i actualitzar els protocols actuals per adaptar-los a
l’increment d’agressions que s’està produint.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una campanya de difusió per donar a
conèixer les conseqüències penals que es poden esdevenir
davant de qualsevol tipus d’agressió al personal sanitari de les
Illes Balears.

Palma, 16 de setembre de 2019
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró
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D)
RGE núm. 5138/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pagament immediat de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat octubre de 2018, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(procediment d'urgència).

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

Motivació del procediment d'urgència: Atès que ha
transcorregut quasi un any d'ençà de la tragèdia patida pel
Llevant de Mallorca, es fa necessari i urgent que el Govern de
l'Estat aboni, de manera immediata, les ajudes promeses per a
aquest indret.

El passat 9 d’octubre de 2018, el Llevant de Mallorca es va
veure afectat per unes greus inundacions que varen ocasionar
diverses tragèdies personals i molts danys materials als
municipis d’Artà, Capdepera, Manacor, Son Servera i Sant
Llorenç. Aquest fet ha determinat la declaració d’aquests
municipis com a zona afectada greument per una emergència de
protecció civil amb la conseqüent previsió d’ajudes
específiques de caire estatal, complementàries de les ajudes
autonòmiques ja en tramitació.

Quan es compleixen prop d’onze mesos d’ençà d’aquesta
catàstrofe, els municipis afectats no han rebut cap de les ajudes
promeses pel Govern de Pedro Sánchez ara fa quasi un any. En
aquell moment es varen comprometre 20.1 milions d’euros per
reparar infraestructures, ni tan sols s’ha convocat la línia per
sol·licitar les ajudes promeses, tot i haver aprovat un reial
decret de mesures urgents el passat mes de gener i tenir aprovat
el crèdit extraordinari.

La valoració total dels danys es va xifrar en 40.1 milions
d’euros i el Govern de l’Estat es va comprometre a pagar el
50% de la manera següent: 11,27 milions al Consell per les
carreteres afectades; 6,8 milions a l’Ajuntament de Sant
Llorenç per a reparació de carrers i altres infraestructures;
692.027 euros al municipi de Manacor; 450.362 euros al de
Capdepera; i 161.232 a Son Servera, més 1,6 milions per
actuacions de restitució del domini públic marítim terrestre.

Tot plegat són un seguit d’ajudes necessàries per a aquests
municipis afectats que, quan ha passat prop d’un any d’ençà de
la tragèdia, no han rebut. Des del Grup Parlamentari Popular
hem advertit molts cops del retard i consideram que és del tot
necessari i urgent que el Govern de l’Estat aboni, de forma
immediata aquestes ajudes.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la deixadesa del
Govern de l’Estat en relació amb el pagament de les ajudes
promeses als diferents municipis de la zona del Llevant de

Mallorca a causa de la catàstrofe patida el passat mes d’octubre
de 2018.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que, de forma immediata, procedeixi al pagament de les ajudes
promeses als diferents municipis, entitats i afectats a causa de
la catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat mes
d’octubre de 2018.

Palma, 16 de setembre de 2019
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impuls de patis inclusius, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca (procediment
d'urgència).

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

L’educació es planteja des d’un primer moment com una
eina d’integració social i de creació d’una societat cohesionada
i igualitària. La política educativa ha de tenir com a estratègia
fonamental poder avançar cap a una educació inclusiva que
doni resposta a la diversitat i faciliti els principis d’igualtat de
tot l’alumnat i en qualsevol activitat que es realitzi dins del
centre.

L’espai i el temps del pati, també ha de ser un espai i un
temps inclusiu que faciliti els processos d’integració de tot
l’alumnat i avançar cap a situacions més igualitàries amb espais
i activitats menys predeterminades i més integradores.

Per poder arribar a aquesta situació cal que els espais
escolars dedicats a l’esbarjo i al joc de l’alumnat , tingui els
elements i els recursos adequats per facilitar que tot l’alumnat
pugui participar en activitats d’esbarjo que tinguin un caràcter
més sociabilitzador i faci més fàcil les relacions entre l’alumnat
en condicions d’igualtat i, a més, puguin permetre que aquell
alumnat amb necessitats educatives específiques pugui gaudir
d’unes millors possibilitats de participació.

Durant molt de temps, en molts dels nostres centres , hi ha
un espai central que ocupa una gran part del pati on es
desenvolupen les activitats de caràcter més esportiu com són
futbol, bàsquet, etc., ( la denominada .... del baló ). Aquesta
situació genera la necessitat de crear espais lliures de rols de
gènere que puguin ser utilitzats per totes les persones amb
mobilitat reduïda i espais més verds, on els nins i les nines
puguin interactuar amb la natura. El desenvolupament de patis
inclusius permet anar eliminant rols de gènere i ofereix
alternatives. No es tracta de prohibir el baló, sinó de compartir
espais i proposar activitats diverses que permetin tenir un ús de
tot l’espai per a tots.

Per poder arribar a aquesta situació cal que, per una banda,
es faci una redistribució d’espais i, per una altra, s’incentivi el
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desenvolupament d’activitats i jocs més integradors, inclusius
i igualitaris.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir fomentant que els centres educatius engeguin
programes per a la realització d’activitats, a l’hora de l’esplai
escolar adreçades a aconseguir que els patis siguin uns espais
inclusius.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments de les
Illes Balears que, a l’hora de realitzar les feines de
manteniment i actualització de les zones d’esplai dels centres
educatius, tinguin present la necessitat d’incloure materials i
elements que facin més fàcil la realització d’aquest tipus
d’activitats i permetin que aquests espais es puguin convertir en
patis inclusius.

Palma, 16 de setembre de 2019
El diputat
Enric Casanova i Peiró
La portaveu
Sílvia Cano i Juan

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5112/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

5344/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, sobre el contingut del pla d'ajust
requerit per la ministra d'Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de setembre de 2019, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts recapti la
compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, per tal d'informar i justificar el contingut del pla
d'ajust elaborat per la Conselleria d'Hisenda en virtut del
requeriment efectuat per la ministra d'Hisenda.

Motivació del procediment d'urgència: Informació sobre el
pla d'ajust sol·licitat per la ministra d'Hisenda.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE

núm. 4625/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de setembre de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5361/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual solAlicita que la interpelAlació esmentada, relativa a
política general en matèria d'emergències, sigui tramitada pel
procediment d'urgència, atès que en aquesta època de l'any es
poden produir precipitacions i fenòmens meteorològics
adversos, amb una intensitat suficient per provocar catàstrofes
com la patida l'any 2018 al Llevant de Mallorca.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvis a les comissions de Turisme i Treball i 

d'Economia del Grup Parlamentari Ciudadanos.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de setembre de 2019, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
4968/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, i accepta les
substitucions de membres a comissions següents:

Comissió d'Economia: el diputat Jesús Méndez i Baiges
substitueix el diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

Comissió de Turisme i Treball: el diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero substitueix el diputat Jesús Méndez i Baiges.

Palma, a 18 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-011.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-011.pdf#page=7
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	2. COMISSIONS PARLAMENT
	2.4. COMPAREIXENCES
	Compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears (RGE núm. 3066/19). 
	Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears (RGE núm. 3072/19). 
	Compareixença de la consellera de Salut i Consum, davant la Comissió de Salut, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears (RGE núm. 3071/19). 
	Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears (RGE núm. 3069/19). 
	Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, davant la Comissió d'Economia, sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears (RGE núm. 3065/19). 

	2.5. INFORMACIÓ
	Nombre i distribució de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió de les Illes Balears, adreçades al director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB).



	3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
	3.9. MOCIONS
	RGE núm. 5124/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política de nomenaments i sobredimensió d'alts càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes Balears, derivada de la Interpellació RGE núm. 3358/19.
	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 4940/19, del diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de citacions de consultes externes (1).
	RGE núm. 4941/19, del diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de citacions de consultes externes (2).
	RGE núm. 4942/19, del diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de citacions de consultes externes (3).
	RGE núm. 4944/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a suïcidis a les Illes Balears.
	RGE núm. 4988/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos el juny i aprovats el setembre a l'ESO Cap de Llevant.
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	RGE núm. 4996/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre de suspesos el juny i aprovats el setembre a l'ESO Eivissa.
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	RGE núm. 4998/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de les obres del centre integrat d'FP en hostaleria de Ciutadella.
	RGE núm. 5032/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla de neteja dels llits dels torrents de les Illes Balears.
	RGE núm. 5033/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a situació de tramitació del PDR.
	RGE núm. 5034/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a promoció dels productes agroalimentaris.
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	RGE núm. 5045/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment del nombre d'efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat a les Illes Balears.
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	RGE núm. 5047/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
	RGE núm. 5048/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
	RGE núm. 5049/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de la construcció d'electrolineres.
	RGE núm. 5050/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eficiència energètica.
	RGE núm. 5051/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió de la Llei de canvi climàtic.
	RGE núm. 5052/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari.
	RGE núm. 5053/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació del metro al Parc Bit.
	RGE núm. 5054/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius per al transport públic.
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	RGE núm. 5058/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocadors de Menorca i d'Eivissa.
	RGE núm. 5059/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reciclatge de residus de la construcció.
	RGE núm. 5060/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació d'habitatges públics.
	RGE núm. 5061/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per incentivar la compra dels primer habitatge entre els joves.
	RGE núm. 5062/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament d'aigua en alta.
	RGE núm. 5063/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a separació de es aigües pluvials i fecals.
	RGE núm. 5064/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió i reparació d'emissaris marins.
	RGE núm. 5065/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modernització i ampliació de les EDAR.
	RGE núm. 5066/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a simplificació normativa i burocràtica per a inversions en el cicle de l'aigua.
	RGE núm. 5067/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió de les àrees de prevenció de riscos d'inundació.
	RGE núm. 5068/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de sistemes d'alerta primerenca en temes de pluviometria.
	RGE núm. 5069/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparcament de Favàritx.
	RGE núm. 5070/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous habitatges de protecció oficial a Menorca.
	RGE núm. 5071/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conservatori a la Sala Augusta de Maó.
	RGE núm. 5072/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gas natural a Menorca.
	RGE núm. 5073/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació amb Canàries del plus d'insularitat per als efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
	RGE núm. 5074/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desallotjaments de les ocupacions illegals.
	RGE núm. 5075/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per fomentar la compra d'habitatge habitual.
	RGE núm. 5076/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de l'impost sobre actes jurídics documentats per a la compra de l'habitatge habitual.
	RGE núm. 5105/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a data de finalització de les obres en el CEIP d'Es Molinar Infant Felip, retirada de bastides davant l'època de pluges, mesures de seguretat preses.
	RGE núm. 5106/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inspecció prèvia de les obres en el CEIP d'Es Molinar Infant Felip abans d'iniciar el curs escolar.
	RGE núm. 5119/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a educador social a l'IES Biel Martí.
	RGE núm. 5120/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte pedagògic per a cada centre de l'illa de Menorca.
	RGE núm. 5121/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a filtracions d'aigua en el poliesportiu de l'IES Josep Maria Quadrado.
	RGE núm. 5122/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre integral d'hostaleria a Menorca.
	RGE núm. 5123/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 5203/19), del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a l'antic gimnàs de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 5200/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions als treballadors del sector sanitari.
	RGE núm. 5202/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de les dades de criminalitat a Balears.
	RGE núm. 5342/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes respecte de les dades de contaminació per diòxid de nitrogen al Port de La Savina.
	RGE núm. 5346/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per protegir els drets lingüístics de la ciutadania.
	RGE núm. 5347/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX Actua Baleares, relativa a imposts.
	RGE núm. 5348/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX Actua Baleares, relativa a memòria històrica.
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	RGE núm. 5350/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a aprovació d'uns nous pressuposts generals de l'Estat.
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	RGE núm. 5356/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament d'infraestructures educatives a Santa Eulàlia del Riu.
	RGE núm. 5357/19, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de restauració i estudi d'impacte ambiental de la pedrera de Sa Garrigueta Rassa d'Establiments.
	RGE núm. 5358/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació maritimoterrestre d'ús d'embarcadors i àrees de fondeig que afecten la zona de Tagomago.
	RGE núm. 5359/19, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transport escolar a Eivissa.
	RGE núm. 5360/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de turisme.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 5078/19, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nou model audiovisual de l'Ens Pública de Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5082/19, de la diputada Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a serveis informatius, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5083/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències de cara als propers quatre anys de legislatura, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5084/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda de l'audiència d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5085/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a internalització o externalització dels informatius d'IB3, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5100/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programa específic del Parlament, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5101/19, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts, programacions i esdeveniments per a l'illa d'Eivissa, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5102/19, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de l'adjudicació del servei de subtitulació, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5102/19, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment de l'esport femení, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5104/19, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració general del mandat al front de l'EPRTVIB, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5107/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a emigració balear, davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 5077/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a portal de llista d'espera diària de consultes de l'Ibsalut, davant la Comissió de Salut (urgència).

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració illegal a les Illes Balears.
	RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a l'adquisició de llibres i material didàctic.
	RGE núm. 5040/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat del transport escolar.
	RGE núm. 5130/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a promoció del producte autòcton de les Illes Balears (procediment d'urgència).
	RGE núm. 5137/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a establiment d'una àrea de control d'emissions a la Mediterrània.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 4930/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a impuls d'una nova Llei de mobilitat sostenible per a les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 5079/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la indústria de les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 5135/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al personal sanitari de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 5138/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament immediat de les ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat octubre de 2018, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de patis inclusius, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca (procediment d'urgència).

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 5112/19 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 5344/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre el contingut del pla d'ajust requerit per la ministra d'Hisenda.

	3.17. INFORMACIÓ
	Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 4625/19.
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