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BM) RGE núm. 6775/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suficiència del
sistema emprat fins ara per controlar les entrades i sortides dels docents dels centres escolars 619

BN) RGE núm. 6853/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Cala En Porter.
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G) RGE núm. 6902/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creixement a les Illes
Balears per a 2020. 621

H) RGE núm. 6903/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la planta
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J) RGE núm. 6905/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions del
Govern de les Illes Balears contra la plaga de la processionària que afecta els pinars de Menorca. 622

K) RGE núm. 6906/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències de
la ràdio i la televisió públiques. 622

L) RGE núm. 6907/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de la caserna Comte
Cifuentes a Menorca. 622

M) RGE núm. 6908/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de les
exportacions dels productes de les diferents denominacions d'origen. 622

N) RGE núm. 6909/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessament d'aigües fecals a la
Badia de Palma i al Port d'Eivissa. 622

O) RGE núm. 6910/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament del deute a la
nostra comunitat autònoma. 622

P) RGE núm. 6912/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
cobrament per part del Govern de les Illes Balears dels 177 milions d'euros pendents. 623

Q) RGE núm. 6913/19, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a escola d'arts d'Eivissa.
623
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R) RGE núm. 6914/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
mesures del Govern de les Illes Balears per lluitar contra l'exclusió social. 623

S) RGE núm. 6915/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures contra la
bretxa salarial i la precarietat laboral femenina. 623

T) RGE núm. 6916/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a exempció ITS
a la 3a edat. 623

U) RGE núm. 6917/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llista d'espera per
a l'accés als habitatges de protecció oficial a les Illes Balears. 623

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 6492/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció del
voluntariat a les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 624

B) RGE núm. 6657/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Gala de l'OCB,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 624

C) RGE núm. 6684/19, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pròrroga del contracte amb LIQUID MEDIA, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

624

D) RGE núm. 6687/19, de la diputada Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a eleccions del 10
de novembre, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 624

E) RGE núm. 6744/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cap d'informatius
a IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 624

F) RGE núm. 6750/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a representants
de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears en el Consell Assessor de Continguts i Programació d'IB3, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 625

G) RGE núm. 6751/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral
a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 625

H) RGE núm. 6752/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per
publicitat a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

625

I) RGE núm. 6753/19, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eines de control i seguiment dels
principals subcontractes de producció i coproducció d'informatius i programació, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. 625

J) RGE núm. 6754/19, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració o campanya
conjunta amb la Fundació Banc de Sang i Teixits, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. 625

K) RGE núm. 6755/19, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació dels
butlletins informatius nocturns, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 625

L) RGE núm. 6756/19, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes d'audiència
d'IB3 Ràdio de l'EGM, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 626

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 6682/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a suport i reconeixement a la labor que realitzen els Cossos i
Forces de Seguretat de l'Estat a Catalunya. 626

B) RGE núm. 6861/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a contra la violència
masclista. 627

C) RGE núm. 6865/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de cribratge de càncer de còlon i recte. 628
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 6579/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pacte per una nova
llei universitària, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca. 628

B) RGE núm. 6686/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de polítiques
de millora transformadora i integral dels espais urbans, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 629

C) RGE núm. 6759/19, del Grup Parlamentari VOX -Actua Baleares, relativa a inscripció dels CDR com a organitzacions criminals
i terroristes a la UE, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 630

D) RGE núm. 6760/19, del Grup Parlamentari VOX -Actua Baleares, relativa a ruptura de les relacions institucionals amb el Govern
del president Joaquim Torra i Pla de manera immediata, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment
d'urgència). 631

E) RGE núm. 6860/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a la informació, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. 631

F) RGE núm. 6862/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió al Tractat Vinculant de
l'ONU sobre empreses i drets humans i declaració de suport a la inclusió dels drets socials i ambientals en els tractes de comerç i
inversió, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. 632

G) RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears, davant
la Comissió d'Economia. 634

H) RGE núm. 6868/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a la resolució d'ajudes
per a l'habitatge a Eivissa, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 635

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
consellera de Salut i Consum, sobre la implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània als
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. 635

B) RGE núm. 6867/19, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del president de Red Eléctrica de
España, Jordi Sevilla Segura, davant la Comissió d'Economia, sobre les actuacions dutes a terme per tal de garantir el subministrament
elèctric de Menorca després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i sobre la instal·lació del nou enllaç submarí. 636

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6673/19, 6668/19 i 6665/19. 636

B) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6540/19, presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 2/2019,
de 4 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l'agència
de viatges majorista Thomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears. 636

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5722/19. 636

D) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 4155/19.
636

E) Tramitació davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca per a la Proposició no de llei RGE núm. 3981/19. 636

F) Tramitació de pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca per a la pregunta
amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 3360/19. 637

G) Escrit RGE núm. 6757/19, de 12 diputats de la cambra adscrits al Grup Parlamentari Popular, que sol·licita que s'insti al director
de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a iniciar les actuacions d'investigació en relació amb l'ús de fons
públics per qui va ser vicepresidenta segona del Consell Insular d'Eivissa i consellera d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions
Institucionals durant els anys 2015-2019. 637
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4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió de Turisme i Treball. 637

B) Canvis a la composició de la Comissió de Turisme i Treball. 637

C) Designació de membres de la Mesa del Parlament al Comitè de Seguretat i Salut i a la Comissió de Formació del Parlament de
les Illes Balears. 637
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'octubre de
2019, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4930/19, relativa a impuls d'una nova llei de mobilitat
sostenible per a les Illes Balears, amb l'esmena RGE núm.
6337/19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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 sostenible 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’escolti a totes les veus que tenguin
a veure amb la gestió de la mobilitat així com els seus usuaris.

3r. 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.

A la seu del Parlament, 8 d'octubre de 2019
El secretari de la comissió
Pablo Jiménez i Fernández
La presidenta de la comissió
Pilar Carbonero i Sánchez

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'octubre de
2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4332/19, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a ampliació del Decret Llei 1/2018, a l'àmbit de la mobilitat
sostenible, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor
6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-012.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-012.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20196337
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20196337
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=111
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'octubre de 2019, admet a tràmit les mocions següents.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general en matèria d'emergències,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4625/19.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4625/19, relativa a política general en matèria d'emergències,
la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la falta
d’actualització del pla INUNBAL, per part de la conselleria
competent en matèria d’emergències, que esdevé una prioritat
des de l’any 2016 com a conseqüència de l’elaboració del Pla
de Riscos d’Inundacions, per transposició de Directiva
Europea, que establia canvis en les zones de risc d’inundacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, abans de final del mes d’octubre de 2019,
l’estudi de viabilitat de la creació d’un cos integrat d’actuació
en cas d’emergència per fenòmens naturals adversos, d’acord
amb el mandat parlamentari del proppassat 4 de desembre de
2018.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar adequadament els recursos humans i tècnics
dels serveis implicats en l’actuació pública davant diferents
tipus d’emergències.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
formació en gestió de grans emergències així com recull
l’informe tècnic del Director Tècnic operatiu del passat 14 de
gener i insta el Govern de les Illes Balears a millorar
l’esmentada formació als tècnics dels serveis implicats en la
gestió de les emergències de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a entregar, a tots els grups parlamentaris, abans de
finalitzar el present any, els informes preliminars dels dies 12
i 19 d’octubre de 2018 referents a la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca l’octubre de 2018, així com tota la
documentació tècnica complementària que pugui aclarir el que
va succeir.

6. El Parlament de les Illes Balears constata, tal com recull
l’informe del director tècnic operatiu referent a les necessitats
en telecomunicacions d’emergència, que el TETRAIB no està
dimensionat per ajudar en la gestió d’emergències i insta el
Govern de les Illes Balears a fer les inversions necessàries per

garantir el seu correcte funcionament en el termini més breu
possible.

7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Administracions Públiques que faci efectiu dins els dos
pròxims anys un sistema de geoposicionament dels equips
d’intervenció en temps real tal com sol·licita l’informe del
director tècnic d’Operacions el 14 de gener de 2019.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
integració del SITIBSA per a la seva mobilització en les
emergències, així com a l’actualització de la seva cartografia i
informació geogràfica d’acord amb l’informe redactat pel
director tècnic d’Operacions (DTOP) de l’Inunbal de dia 14 de
gener de 2019.

9. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Administracions públiques i Modernització que, abans de
final d’any, integri la Direcció General de Recursos Hídrics i
l’IBANAT com a grups d’intervenció prioritària dins els
protocols d’actuació d’emergències derivats de fenòmens
meteorològics adversos.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les millores tècniques necessàries al
CECOP per donar la garantia de màxima eficiència davant
qualsevol situació d’emergència, tal i com se sol·licita a
l’informe del director tècnic d’Operacions (DTOP).

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
integració immediata dels centres de cridada i recepció de
demandes d’auxili dels ciutadans tal i com recull l’informe del
director tècnic d’Operacions (DTOP) per evitar la dispersió i
la fragmentació de la informació que va retardar la resposta a
la tragèdia del Llevant de Mallorca del passat octubre de 2018.

12. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització a millorar la
coordinació amb els serveis d’informació atmosfèrica amb la
finalitat de poder obtenir una alerta primerenca davant
possibles fenòmens atmosfèrics que permeti reaccionar amb la
suficient celeritat, constatat com una debilitat per l’informe del
director tècnic d’Operacions del passat 14 de gener en relació
amb la catàstrofe del Llevant de Mallorca de l’octubre de 2018.

Palma, a 11 d'octubre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'octubre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6644/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques de
menjador per a l'ensenyament concertat.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 publicar dins el 2019 la convocatòria
de beques de menjador per a l'ensenyament concertat?

Palma, a 8 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

B)
RGE núm. 6645/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques de
menjador per a l'ensenyament de 0-3 anys.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 publicar dins el 2019 la convocatòria
de beques de menjador per a l'ensenyament de 0-3 anys?

Palma, a 8 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

C)
RGE núm. 6646/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajudes a l'escolarització de 0-3 anys per a
centres de caràcter privat.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 publicar per a aquest exercici 2019 la
convocatòria d'ajudes a l'escolarització de 0-3 anys per a

centres de caràcter privat?, i, si n'és el cas, tendrà caràcter
retroactiu?

Palma, a 8 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

D)
RGE núm. 6647/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
necessàries per adaptar els centres d'ensenyament de 0-3
anys a la nova normativa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 publicar per a aquest exercici 2019 la
convocatòria d'ajudes per a l'adaptació de les inversions
necessàries de centres d'ensenyament de 0-3 anys a la nova
normativa?

Palma, a 8 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

E)
RGE núm. 6648/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Conservatori de Música 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.

Quina és la situació i el calendari previst per al
Conservatori de Música de Maó?

Palma, a 8 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

F)
RGE núm. 6651/19, del diputat Pablo Jesús Jiménez i

Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a trasllat de presos a la presó 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.

Atès que en els últims temps s'han traslladat a la presó de
Menorca presos provinents de Ceuta, Melilla i sud d'Espanya,
des del GP Unidas Podemos tenim interès a saber el següent:

És informat el Govern balear pel Ministeri d'Interior del
trasllat de presos a la presó de Maó des d'altres llocs
d'Espanya?
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Existeix la idea que la presó de Maó es va construir per
albergar presos de l'illa o del conjunt de Balears. Creu el
Govern que aquesta idea respon a la realitat o per contra aquest
centre ha d'atendre les necessitats generals de distribució de la
població reclusa o finalment creu que aquests trasllats poden
obeir a objectius de dispersió per diferents motius?

Segons el Diari Menorca de data 25 de setembre els presos
desviats a la presó de Menorca són musulmans. Té constància
el Govern de l'exactitud d'aquesta informació? I en cas de ser
certa, com qualificaria el Govern la classificació de presos
realitzada sobre la base de la seva creença religiosa? No creu
el Govern que aquestes discriminacions no ajuden a aconseguir
l'enteniment i les bones relacions entre persones de diferents
races, ètnies o creences de qualsevol tipus?

Palma, a 8 d'octubre de 2019
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández

G)
RGE núm. 6691/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada
en funcionament de les naus ambulàncies de menys de 10
anys d'antiguitat contractades el 2018.

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

Per quin motiu no han entrat en funcionament les "naus
ambulàncies" de menys de 10 anys d'antiguitat que va
contractar la Conselleria de Salut el 2018?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

H)
RGE núm. 6692/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del contracte de transport aeri sanitari (1).

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

Des d'1 de desembre de 2018 havien d'entrar en
funcionament 2 avions medicalitzats, però a 8 d'octubre de
2019 encara no estan en funcionament, ha pres la Conselleria
de Salut alguna mesura per tal que l'empresa adjudicatària del
contracte de transport sanitari complís el contracte? Quina?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

I)
RGE núm. 6693/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del contracte de transport aeri sanitari (2).

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

La Conselleria de Salut era coneixedora que l'empresa
adjudicatària de transport aeri estava incomplint el contracte?
Des de quan ho sabia? Per quin motiu no ha actuat abans?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

J)
RGE núm. 6694/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del contracte de transport aeri sanitari (3).

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

Ha obert la Conselleria de Salut expedient sancionador a
l'empresa adjudicatària del transport aeri sanitari per no
complir amb els requisits del contracte des de desembre de
2018?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

K)
RGE núm. 6695/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del contracte de transport aeri sanitari (4).

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

Té previst la Conselleria de Salut reclamar a l'empresa
adjudicatària del transport aeri sanitari els diners abonats per un
servei que no s'ha prestat?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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L)
RGE núm. 6696/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del contracte de transport aeri sanitari (5).

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

Té previst la Conselleria de Salut anul·lar el contracte amb
l'empresa adjudicatària del transport aeri sanitari per
incompliment contractual?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

M)
RGE núm. 6697/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
dels avions B200 que ofereixen el servei de transport aeri
sanitari.

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

Els avions B200 que operen a Balears per oferir el servei de
transport sanitari són segurs?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

N)
RGE núm. 6698/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels requisits establerts per part dels pilots que
operen el transport aeri sanitari (1).

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

La Conselleria de Salut ha controlat que els pilots del
transport aeri sanitari compleixin els requisits establerts?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

O)
RGE núm. 6699/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels requisits establerts per part dels pilots que
operen el transport aeri sanitari (2).

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

Era conscient la Conselleria de Salut que els pilots dels
helicòpters del transport sanitari no tenien la formació i els
requisits necessaris per realitzar vols instrumentals (vols sense
contacte visual amb terra, que permeten volar de nit i amb poca
visibilitat)?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

P)
RGE núm. 6700/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
del transport aeri sanitari entre illes amb helicòpter.

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

Considera la Conselleria de Salut que el transport aeri
sanitari entre illes amb helicòpter és segur actualment?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

Q)
RGE núm. 6701/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllats
aeris sanitaris de nadons.

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

Com es trasllada un nadó que necessita incubadora si cap
avió ni helicòpter no compta amb aquest servei?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
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R)
RGE núm. 6702/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a naus
utilitzades per al transport aeri sanitari.

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

Quines naus s'han utilitzat per a transport sanitari els darrers
mesos per cada desplaçament? Quina antiguitat té cadascuna de
les naus utilitzades als desplaçaments?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

S)
RGE núm. 6703/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
del contracte de transport aeri sanitari.

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

Per quin motiu no s'ha fet un control estricte del
compliment del contracte vigent des d'1 de desembre de 2018
de transport aeri sanitari?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

T)
RGE núm. 6704/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a greuge a
l'empresa que va quedar en segon lloc al concurs del
transport aeri sanitari.

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

Considera la Conselleria de Salut que ha agreujat l'empresa
que va quedar segona al concurs?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

U)
RGE núm. 6705/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència
a l'empresa adjudicatària de compliment dels requisits del
contracte de transport aeri sanitari.

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

Per quin motiu no s'ha exigit a l'empresa adjudicatària que
complís amb els requisits del contracte, tals com tenir un avió
de reserva a les illes, un avió amb incubadora, etc.?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

V)
RGE núm. 6707/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destinació dels doblers consignats en els pressuposts
generals de la CAIB per al nou centre d'FP estació
marítima de Ciutadella.

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

A què ha destinat el Govern de les Illes Balears i en què ha
gastat les partides de capítol 6 (inversions reals) dels
pressuposts generals de la CAIB destinats al "nou centre d'FP
estació marítima (Ciutadella)", concretament el 1.107.984
euros consignats el 2018 i els 987-548 euros consignats el
2019?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

W)
RGE núm. 6708/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de gener de 2019 a docència no
universitària.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de gener de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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X)
RGE núm. 6709/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de febrer de 2019 a docència
no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de febrer de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Y)
RGE núm. 6710/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de març de 2019 a docència no
universitària.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de març de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

Z)
RGE núm. 6711/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes d'abril de 2019 a docència no
universitària.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes d'abril de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AA)
RGE núm. 6712/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de maig de 2019 a docència no
universitària.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de maig de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AB)
RGE núm. 6713/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de juny de 2019 a docència no
universitària.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de juny de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AC)
RGE núm. 6714/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de juliol de 2019 a docència no
universitària.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de juliol de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir



614 BOPIB núm. 16 -  18 d'octubre de 2019

AD)
RGE núm. 6715/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes d'agost de 2019 a docència no
universitària.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes d'agost de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AE)
RGE núm. 6716/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de setembre de 2019 a docència
no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de setembre de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AF)
RGE núm. 6717/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de gener de 2019 a institucions
sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de gener de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AG)
RGE núm. 6718/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de febrer de 2019 a institucions
sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de febrer de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AH)
RGE núm. 6719/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de març de 2019 a institucions
sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de març de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AI)
RGE núm. 6720/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes d'abril de 2019 a institucions
sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes d'abril de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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AJ)
RGE núm. 6721/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de maig de 2019 a institucions
sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de maig de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AK)
RGE núm. 6722/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de juny de 2019 a institucions
sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de juny de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AL)
RGE núm. 6723/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de juliol de 2019 a institucions
sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de juliol de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AM)
RGE núm. 6724/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes d'agost de 2019 a institucions
sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes d'agost de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AN)
RGE núm. 6725/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
en pràctiques vigents el mes de setembre de 2019 a
institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes en pràctiques vigents el
mes de setembre de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AO)
RGE núm. 6726/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes d'abril de
2019 a docència no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes d'abril de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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AP)
RGE núm. 6727/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes d'agost de
2019 a docència no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes d'agost de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AQ)
RGE núm. 6728/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de febrer de
2019 a docència no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de febrer de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AR)
RGE núm. 6729/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de gener de
2019 a docència no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de gener de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AS)
RGE núm. 6730/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de juliol de
2019 a docència no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de juliol de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AT)
RGE núm. 6731/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de juny de
2019 a docència no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de juny de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AU)
RGE núm. 6732/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de maig de
2019 a docència no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de maig de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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AV)
RGE núm. 6733/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de març de
2019 a docència no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de març de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AW)
RGE núm. 6734/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de setembre
de 2019 a docència no universitària.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de setembre de 2019 a docència no universitària?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AX)
RGE núm. 6735/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes d'abril de
2019 a institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes d'abril de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AY)
RGE núm. 6736/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes d'agost de
2019 a institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes d'agost de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

AZ)
RGE núm. 6737/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de febrer de
2019 a institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de febrer de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

BA)
RGE núm. 6738/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de gener de
2019 a institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de gener de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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BB)
RGE núm. 6739/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de juliol de
2019 a institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de juliol de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

BC)
RGE núm. 6740/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de juny de
2019 a institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de juny de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

BD)
RGE núm. 6741/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de maig de
2019 a institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de maig de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

BE)
RGE núm. 6742/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de març de
2019 a institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de març de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

BF)
RGE núm. 6743/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de setembre
de 2019 a institucions sanitàries.

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

Quin és el nombre de contractes temporals inferiors a sis
mesos el mes de setembre de 2019 a institucions sanitàries?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

BG)
RGE núm. 6745/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
als proveïdors sanitaris el mes de juliol.

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

Per quin motiu el mes de juliol els proveïdors sanitaris han
passat a cobrar a 47,1 dies? A què es deu aquest retard?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

BH)
RGE núm. 6746/19, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
als proveïdors sanitaris el mes d'agost.

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

Per quin motiu el mes d'agost els proveïdors sanitaris han
passat a cobrar a 53,17 dies? A què es deu aquest retard?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí

BI)
RGE núm. 6771/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recursos per controlar les entrades i sortides dels docents.

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

Quins recursos ha posat el Govern en els centres per
controlar les entrades i sortides dels docents dels diferents
centres escolars?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BJ)
RGE núm. 6772/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistema d'avaluació posat en marxa pel Govern per detectar
i registrar queixes i incidents i poder avaluar millor el
sistema de control d'entrades i sortides dels docents.

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

Quin sistema d'avaluació i control ha posat en marxa el
Govern per detectar i registrar queixes i incidents i poder
avaluar millor el sistema de control d'entrades o sortides dels
docents?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BK)
RGE núm. 6773/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions en relació amb activitats que allarguin l'horari
del professorat en relació amb el control d'entrada i sortida
dels centres.

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

En relació amb el control d'entrades i sortides dels docents
en els centres educatius, què té previst el Govern per al cas
d'excursions, reunions que s'allarguin, viatges d'estudis i altres
activitats que puguin augmentar substancialment l'horari del
professorat? Es podran cobrar hores extres? Es preveuen dies
de compensació?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BL)
RGE núm. 6774/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avaluació de l'índex de satisfacció d'equips directius i
professorat en relació amb el control d'entrada i sortida
dels centres.

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

En relació amb el control d'entrada i sortida dels docents
dels centres educatius, pensa el Govern avaluar l'índex de
satisfacció d'equips directius i professorat davant aquesta nova
mesura?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BM)
RGE núm. 6775/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suficiència del sistema emprat fins ara per controlar les
entrades i sortides dels docents dels centres escolars

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

Considera el Govern que el sistema que s'utilitzava fins ara
per tal de controlar les entrades i sortides dels docents dels
centres educatius no era suficient garantia de bon
funcionament? Espera així que es rebaixi l'absentisme laboral?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

BN)
RGE núm. 6853/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
Cala En Porter.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quan està previst que la parcel·la on es troben les
instal·lacions de l'antiga depuradora de Cala En Porter, en
desús i en estat d'abandonament en l'actualitat, sigui restituïda,
i s'eviti així que sigui, com ara, un niu de rates i mosquits que
generen molèsties enormes als veïns de la zona?

Palma, a 14 d'octubre de 2019
La diputada
Jorge Campos i Asensi

BO)
RGE núm. 6854/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
Cala En Porter.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 parcel·la on s'ubica l'antiga depuradora de Cala En
Porter té les autoritzacions pertinents i la qualificació
urbanística adequada per ser utilitzada com a punt de recollida
d'estris, restes de poda i obra?

Palma, a 14 d'octubre de 2019
La diputada
Jorge Campos i Asensi

BP)
RGE núm. 6855/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
Cala En Porter.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 parcel·la de l'antiga depuradora de Cala En Porter,
ubicada just al costat d'habitatges de la urbanització, compleix
les condicions sanitàries, d'higiene i salubritat pertinents?

Palma, a 14 d'octubre de 2019
La diputada
Jorge Campos i Asensi

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 16 d'octubre de 2019, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6851/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del Govern de les Illes Balears davant la crema de
la bandera espanyola en un esdeveniment que comptava
amb una subvenció del Govern.

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.

Condemna el Govern de les Illes Balears que es cremés la
bandera espanyola durant la celebració del Festival MUR a
Felanitx, dia 12 d'octubre?

Palma, a 14 d'octubre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 6863/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació del turisme de creuers.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en
base a quins criteris i competències regularà el Govern el
turisme de creuers?

Palma, a 14 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

C)
RGE núm. 6864/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retorn
de la subvenció al concert MUR de Felanitx.

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

Té previst el Govern sol·licitar el reintegrament de la
subvenció per al concert MUR celebrat aquest cap de setmana
a Felanitx on es va cremar una bandera d'Espanya?

Palma, a 14 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'octubre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

D)
RGE núm. 6896/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a seguretat aèria dels
trasllats sanitaris.

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.

Creu el Govern de les Illes Balears que la seva resposta
davant les queixes del SEPLA garanteix la seguretat aèria dels
trasllats sanitaris?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 6900/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a treballs per
proposar un model de policia autonòmica.

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 quin punt estan els treballs de l'Institut de Seguretat
Pública per proposar un model de cos de policia autonòmica de
les Illes Balears?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

F)
RGE núm. 6901/19, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a adequació de la Llei de memòria i reconeixements
democràtics 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera d'Administracions Públiques i
Modernització, està estudiant l'adequació de la Llei de memòria

i reconeixements democràtics de les Illes Balears a la
declaració del Parlament Europeu sobre els totalitarismes?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

G)
RGE núm. 6902/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creixement a les Illes Balears per a 2020.

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 previsió de creixement per a l'any 2020 a les
Illes Balears que té la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

H)
RGE núm. 6903/19, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de la planta de Ca Na Putxa a Eivissa.

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

Té intenció el Govern de complir el protocol d'intencions
signat el 2007 amb el Consell Insular d'Eivissa segons el qual
el Govern es compromet a finançar el 30% dels 40 milions
d'euros que costa la planta de Ca Na Putxa a Eivissa?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

I)
RGE núm. 6904/19, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concurs de concessió de transport públic d'autobusos de
Mallorca.

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 el concurs de concessió de
transport públic d'autobusos de Mallorca?
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Palma, a 15 d'octubre de 2019
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

J)
RGE núm. 6905/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del Govern de les Illes Balears contra la plaga de
la processionària que afecta els pinars de Menorca.

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

Quines són les actuacions del Govern de les Illes Balears
contra la plaga de la processionària que afecta els pinars de
Menorca?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 6906/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències de la ràdio i la televisió públiques.

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

Com valora el Govern les baixes audiències de la nostra
ràdio i televisió públiques?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

L)
RGE núm. 6907/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de la
caserna Comte Cifuentes a Menorca.

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

Té decidit el Govern, conjuntament amb el Consell Insular
de Menorca, a què destinarà la caserna Comte Cifuentes a
Menorca?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 6908/19, de la diputada M. Antònia García

i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls
de les exportacions dels productes de les diferents
denominacions d'origen.

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 adoptarà la Conselleria d'Agricultura, dins
el marc de les seves competències, per impulsar les
exportacions dels productes de les diferents denominacions
d'origen?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
La diputada
M. Antònia García i Sastre

N)
RGE núm. 6909/19, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessament
d'aigües fecals a la Badia de Palma i al Port d'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.

Com valora el Govern els vessaments d'aigües fecals a la
Badia de Palma i al Port d'Eivissa després d'unes pluges
pràcticament insignificants?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa

O)
RGE núm. 6910/19, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament del deute a la nostra comunitat autònoma.

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. està d'acord amb el pagament
del deute que efectuarà el Sr. Sánchez a la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
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P)
RGE núm. 6912/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a cobrament per part del Govern de les Illes
Balears dels 177 milions d'euros pendents.

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, rebrà el Govern de les Illes Balears abans
del pròxim 10 de novembre els 177 milions d'euros que li deu
el Govern estatal?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

Q)
RGE núm. 6913/19, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
escola d'arts d'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.

Quins plans té el Govern per promocionar i millorar
l'Escola d'Arts d'Eivissa davant la deficient i penosa situació en
què es troba?

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

R)
RGE núm. 6914/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per lluitar
contra l'exclusió social.

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, quines mesures impulsarà el Govern de les
Illes Balears per evitar que més de 200.000 persones passin a
estar en situació d'exclusió social en cas d'una nova crisi
econòmica?

Palma, a 15 d'octubre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

S)
RGE núm. 6915/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures contra la bretxa salarial i la precarietat laboral
femenina.

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 concretes està duent a terme el Govern de
les Illes Balears per reduir la bretxa salarial entre homes i
dones?

Palma, a 16 d'octubre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

T)
RGE núm. 6916/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
exempció ITS a la 3a edat.

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, contempla l'exempció de l'ITS per a les
estades de la 3a edat?

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

U)
RGE núm. 6917/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
llista d'espera per a l'accés als habitatges de protecció
oficial a les Illes Balears.

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

En quina situació es troba la llista d'espera per a l'accés als
habitatges de protecció oficial a les Illes Balears?

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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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 10 d'octubre de 2019, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la dita
comissió següents.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6492/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
promoció del voluntariat a 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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Té previst la RTV-IB incorporar a la seva programació
espais per donar a conèixer a la ciutadania la tasca altruista
socioeducativa i de transformació social que realitzen a les
nostres illes, de forma altruista, les entitats de voluntariat del
tercer sector?

Palma, a 7 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 6657/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
Gala de l'OCB, 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.

Sr. Andreu Manresa, tornarà IB3 a emetre la gala de l'OCB
d'enguany?

Palma, a 8 d'octubre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

C)
RGE núm. 6684/19, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a pròrroga del contracte amb LIQUID
MEDIA, 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.

Pensa prorrogar el contracte amb LIQUID MEDIA per a la
gestió dels serveis informatius de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears?

Palma, a 9 d'octubre de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 6687/19, de la diputada Esperança Sans i

Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
eleccions del 10 de novembre, 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.

Quins seran els criteris que regiran la cobertura de la
campanya electoral de les eleccions del 10 de novembre?

Palma, a 10 d'octubre de 2019
La diputada
Esperança Sans i Regis

E)
RGE núm. 6744/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cap
d'informatius a IB3 Ràdio, 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.

Sembla que una de les apostes d'IB3 és pels informatius,
perquè no hi ha, a dia d'avui, cap d'informatius específic a la
ràdio pública?

Palma, a 10 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa
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F)
RGE núm. 6750/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a representants de l'Associació de Periodistes de les
Illes Balears en el Consell Assessor de Continguts i
Programació 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.

Creu que hi ha d'haver presència de representants de
l'Associació de Periodistes de les Illes Balears en el Consell de
Continguts i Programació d'IB3?

Palma, a 10 d'octubre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

G)
RGE núm. 6751/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació laboral a 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.

Com considera que és l'actual situació laboral a IB3?

Palma, a 10 d'octubre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

H)
RGE núm. 6752/19, del diputat Antonio Francisco

Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ingressos per publicitat a 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.

Quina és la valoració actual dels ingressos per publicitat a
l'ens públic IB3?

Palma, a 10 d'octubre de 2019
El diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera

I)
RGE núm. 6753/19, del diputat Jordi Marí i Tur, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a eines de control i
seguiment dels principals subcontractes de producció i
coproducció d'informatius i programació, 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.

Quin és el balanç que es fa de la direcció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant les eines de
control i seguiment establertes, dels principals subcontractes de
producció i coproducció d'informatius i programació, des de la
seva entrada en vigor fins a dia d'avui?

Palma, a 10 d'octubre de 2019
El diputat
Jordi Marí i Tur

J)
RGE núm. 6754/19, de la diputada Irene Triay i

Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
col·laboració o campanya conjunta amb la Fundació Banc
de Sang i Teixits, 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.

L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears té
prevista alguna col·laboració o campanya conjunta amb la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre de 2019
La diputada
Irene Triay i Fedelich

K)
RGE núm. 6755/19, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperació dels butlletins informatius nocturns, 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.

Els butlletins informatius d'IB3 Ràdio es duen a terme entre
les 7h i les 22h. S'ha plantejat des de la direcció de l'EPRTVIB
recuperar els butlletins informatius nocturns per tal d'establir
cobertura informativa les 24 hores?
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Palma, a 10 d'octubre de 2019
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

L)
RGE núm. 6756/19, del diputat Ares Fernández i

Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informes d'audiència d'IB3 Ràdio de l'EGM, 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.

Quin balanç fa la direcció de l'EPRTVIB sobre els informes
d'audiència d'IB3 Ràdio de l'EGM d'aquest mandat i sobre
altres mecanismes per quantificar l'audiència de la ràdio?

Palma, a 10 d'octubre de 2019
El diputat
Ares Fernández i Lombardo

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'octubre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6682/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a suport i reconeixement a la labor que realitzen els
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a Catalunya.

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

Exposició de motius

A la passada sessió del Debat de Política General celebrada
en el Parlament de Catalunya, els grups Junts per Catalunya i
ERC van presentar una proposta de resolució per demanar
l'expulsió de la Guàrdia Civil de Catalunya, a la qual es va
sumar el grup de la CUP i a la qual Catalunya en Comú-Podem
es va abstenir.

L'aprovació d'aquesta resolució per part del parlament
català és de summa gravetat si tenim en compte que el passat
dia 23 de setembre van ser detingudes set persones pertanyents

als Comitès en Defensa de la República (CDR) acusats de
terrorisme, tinença d'explosius i estralls. Aquests fets han deixat
palesa l'existència de cèl·lules radicals dins del moviment
independentista que pretenen atemptar contra la llibertat i la
seguretat a Catalunya.

La Fiscalia ha considerat que aquests set CDR integraven
un grup terrorista que va conspirar per cometre un delicte
d'estralls amb la finalitat de subvertir l'ordre constitucional i
alterar greument la pau pública.

Des de Ciudadanos, ja veníem advertint d'aquests comandos
i del seu caràcter violent, però no ha estat fins al moment de la
intervenció de la Guàrdia Civil quan hem sabut que aquests
comandos haurien estat fabricant explosius per cometre accions
violentes.

Per part seva, el govern autonòmic, lluny de defensar un
espai de convivència i estabilitat social, ha generat un escenari
més insostenible encara, negant-se a condemnar les accions que
aquests comandos pretenien dur a terme a Catalunya.

Així, davant la falta de condemna per part del govern català,
i les seves crítiques a la brillant actuació de la Guàrdia Civil
després de les detencions dels comandos que el president Torra
ha qualificat de maniobra “judicial-política-mediàtica” l'única
finalitat de la qual és la de criminalitzar el “moviment”
independentista, des de Ciudadanos volem reivindicar la
necessitat que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
romanguin a Catalunya per vetllar i protegir els drets de la
ciutadania. No hi ha dubte que, gràcies a la seva presència,
milions de catalans es continuen sentint protegits a Catalunya
malgrat la manifesta passivitat del govern català a l'hora de
salvaguardar la seguretat del territori.

A Ciudadanos creiem que és necessari reconèixer des de les
institucions la gran labor que realitzen tant la Policia Nacional
com la Guàrdia Civil a tot el territori, i especialment a la
comunitat autònoma de Catalunya. En aquests moments ser
guàrdia civil o policia a Catalunya és més difícil que a
qualsevol altra part.

Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent:

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la important labor
i professionalitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
davant l'atac permanent als drets i les llibertats que pateixen els
ciutadans a Catalunya.

2. El Parlament de les Illes insta el Govern a sol·licitar al
Govern d'Espanya que realitzi el requeriment previ al president
de la Generalitat de Catalunya que contempla l'article 155 de la
Constitució.

Palma, a 9 d'octubre de 2019
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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 B)
RGE núm. 6861/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
contra la violència masclista.

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.

La violència de gènere és tot acte de violència basat en la
pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a
resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la
dona, així com les amenaces, la coacció o la privació arbitrària
de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en
la privada. És la violència que s’exerceix contra les dones pel
fet de ser dones. És una violència estructural incomparable a
qualsevol altre tipus de violència que es pugui exercir dins
l’àmbit domèstic.

Aquest estiu ha estat un estiu tràgic. Un intent d’assassinat
per atropellament a Ciutadella, una altra dona roman en estat
crític després de ser agredida per la seva parella a Campos amb
un martell i Ika Hoffmann era assassinada per la seva parella a
la Colònia de Sant Jordi. Sacramento Roca era fins ara la
darrera dona assassinada per violència masclista a Balears.
Tenia 36 anys quan va ser assassinada per la seva exparella
mentre es trobava en el seu lloc de feina el 16 de novembre de
2016.

A aquestes agressions i assassinats a les nostres illes hem de
sumar el triple assassinat a Pontevedra o el macabre assassinat
a Viladecans (Barcelona), on va deixar morir la seva parella
després d’una davallada de sucre i filmar la seva agonia.

Aquests assassinats han provocat protestes arreu de tot
l’Estat sota el lema “emergència feminista”. Emergència per la
violència infligida als fills per causar el major patiment a la
pare, les agressions sexuals que repunten els mesos d’estiu, per
la tracta i l’explotació sexual, l’assetjament, els xantatges...

Les dones no poden ser tractades com a ciutadanes de
segona i estan fartes de les situacions de desigualtat i violència
estructural, estan cansades de viure amb por, de sortir amb por
de ca seva.

No podem normalitzar aquesta situació ni condemnar les
dones a conviure amb el terrorisme masclista.

Les dones són la meitat de la població i des que hi ha
estadístiques oficials, mil desset dones han estat assassinades
a Espanya. Trenta-set a Balears. En el que duem d’any 44
dones han estat assassinades.

L’actual Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere,
només contempla la definició de violència masclista limitada a
la violència exercida per parelles i exparelles, fet que priva
d’una protecció equiparable la resta de dones que sofreixen
violència, per exemple, per part de desconeguts o de caps i
companys de treball.

Per això cal actualitzar aquesta definició conforme al que
exigeix el Conveni d’Istanbul.

Fent-nos ressò de les reivindicacions feministes que s’han
manifestat arreu de l’Estat, els grups sotasignants presentam les
següents propostes d’acord:

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva solidaritat
amb les víctimes de violència de gènere.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna tota forma de
violència contra les dones, especialment els assassinats
masclistes.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol iniciativa,
campanya o plantejament que contribueixi a justificar la
violència de gènere o que promogui el qüestionament de les
lleis d’igualtat i contra la violència masclista, així com de les
eines normatives de què ens hem dotat per combatre-la.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en el Pacte Social contra les
violències masclistes i a redoblar esforços per acabar amb els
assassinats de dones a la nostra comunitat, adreçant esforços en
la prevenció i en l’educació de les noves generacions.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar abans de final d’any la Comissió d'Igualtat
de Gènere per tal de fer front de manera coordinada als alts
índexs de violència masclista de la nostra comunitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer campanyes dirigides als majoristes de viatges
estrangers per tal d'eliminar el turisme de gatera que deriva
massa vegades en agressions sexuals, violacions de joves,
proxenetisme i explotació sexual.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
ampliar el concepte legal de violència de gènere promovent la
modificació de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, per
incloure-hi tots els actes de violència basats en el gènere que
impliquen o poden implicar per a les dones danys o sofriments
de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses
les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la privació
arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada, de
conformitat amb el que es disposa al Conveni del Consell
d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la
dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig de
2011. En qualsevol cas la llei ha d'abastar la violència física, la
psicològica, la violència sexual, els matrimonis forçosos, les
mutilacions genitals femenines, l'avortament i l'esterilització
forçosos, l'assetjament sexual i la tracta amb finalitats
d'explotació sexual.

Palma, 14 d'octubre de 2019
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
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 C)
RGE núm. 6865/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a programa de cribratge de càncer de còlon i recte.

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 càncer de còlon és el tumor maligne més freqüent a
Espanya, però en el 90% dels casos en els quals es detecta a
temps es pot curar.

L'octubre de 2014 el Ministeri de Sanitat, Consum i
Benestar Social d'Espanya va incloure dins la cartera bàsica de
Serveis Comuns del Sistema Nacional de Salut, entre d’altres,
el programa de cribratge poblacional de còlon, que té com a
objectiu cobrir la població d'homes i dones d'edats compreses
entre 50 i 69 anys, als quals es realitzaria el test de sang oculta
en femta amb un interval de cada dos anys, indicant una
colonoscòpia a aquelles persones amb prova positiva.

L’any 2015, la Conselleria de Salut va posar en
funcionament el Programa de Detecció Precoç de Càncer de
Còlon i Recte, que es va iniciar en el sector sanitari de
Tramuntana a Mallorca i les àrees de Menorca i
Eivissa-Formentera, amb la finalitat de continuar l’ampliació
del programa de forma esglaonada.

A les Illes Balears la cobertura del PC-CCR està estancada
des de l'any 2015, en el 29,2% de la població i la taxa estimada
de defuncions és de 34 per cada 100.000 habitants, per sobre de
la mitjana nacional que se situa en 33 per cada 100.000
habitants.

L'any 2017 el PC-CCR havia aconseguit al cent per cent de
la població de les comunitats autònomes (CCAA) de València,
Cantàbria, País Basc, Castella i Lleó i Navarra. En finalitzar
l'any 2019 hauran completat el cent per cent de les comunitats
de Catalunya, La Rioja, Galícia, Astúries i Castella-La Manxa.
Per a l'any 2020, completaran Madrid, Andalusia i Aragó.

Des de el nostre grup ens hem interessat, mitjançant
preguntes amb resposta escrita, durant la passada legislatura per
a la implantació progressiva del programa preventiu de
cribratge, l’any 2017 segons la Conselleria de Sanitat
s’estimava la incorporació del sector de Llevant per al primer
trimestre de 2018 i l’ampliació a la resta de sectors sanitaris per
a l’any 2020.

La realitat a dia d’avui és que continuam amb la mateixa
cobertura que quan es va iniciar el programa l’any 2015.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a implantar a tot el territori de les Illes Balears (cobertura del
100%) el programa de cribratge de càncer de còlon i recte amb
caràcter poblacional l’any 2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a promoure l’avaluació del risc familiar de càncer de còlon i
recte, incloent-hi la indicació de realització d’estudi i consell
genètic d’aquelles persones que compleixen criteris de risc de
càncer hereditari per aquelles síndromes que disposen de
proves diagnòstiques i tenen aplicabilitat clínica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a promoure en tots els àmbits una alimentació saludable i la
pràctica d’activitat física i vincular aquestes accions a la
prevenció del càncer de còlon i recte.

Palma, 11 d'octubre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 d'octubre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 6579/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
pacte per una nova llei universitària, davant la Comissió
d'Educació, Universitat i Recerca.

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

La universitat és un dels principals responsables de la
creació i la transferència del patrimoni científic, intel·lectual i
cultural, així com del pensament crític i, per tant, es constitueix
en el bressol del progrés i del desenvolupament democràtic de
la societat. De la mateixa manera, tampoc no podem perdre de
vista la seva dimensió social com a eina determinant en la
garantia de la igualtat d’oportunitats en una societat diversa i
justa. En definitiva, com a motor de l’empoderament de tota la
ciutadania, independentment de l’origen socioeconòmic.

Des de l’aprovació l’any 2007 de la modificació de la Llei
Orgànica 6/2001, d’universitats, no s’ha produït cap reforma en
profunditat de la legislació bàsica del Sistema Universitari
Espanyol. Més de 10 anys després de la implantació del Pla
Bolonya i, per tant, de la incorporació d’Espanya a l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES), i dins d’una societat
canviant que es veu abocada a afrontar reptes que de cada
vegada assumeixen un àmbit més globalitzat, es posa de relleu
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la necessitat d’abordar una reforma del Sistema Universitari
Espanyol.

Una nova llei universitària que doti el sistema d’un nou
ordenament jurídic que sigui un punt de partida per a la
contínua modernització i internacionalització de la universitat
com a motor del canvi de model econòmic. La reforma ha de
garantir de forma estable la formació integral dels i les
estudiants com a professionals capacitats per respondre a les
demandes de la societat i als futurs desafiaments provocats pels
canvis en el món econòmic, laboral, tecnològic i cultural. De la
mateixa manera, ha de reduir la burocràcia per permetre un
desenvolupament de la investigació més eficient i ha de
combatre de manera clara la precarietat que viuen bona part
dels docents universitaris, establint la carrera professional del
Personal Docent i Investigador amb un model transparent i
basat en el mèrit i la capacitat, així com fomentant la mobilitat
dels docents i el retorn del talent emigrat en els darrers anys.

Aquesta reforma legislativa, reclamada per tota la comunitat
universitària, ha d'esdevenir dins el marc d’un gran pacte
d’Estat per la Universitat al nostre país. Una reforma profunda
de tot un sistema que requereix estabilitat per planificar el seu
futur. Això no es pot dur a terme sense un pacte que
aconsegueixi el màxim consens possible i que es desenvolupi
amb la participació activa dels diferents agents polítics,
acadèmics i socials.

Conjugant el respecte al principi de l’autonomia
universitària amb els d'excel·lència, qualitat i equitat, podem
assolir un pacte que construeixi una universitat dinàmica,
oberta a la innovació i a les demandes de la societat,
competitiva, amb recursos suficients, transparent en la seva
governança, crítica i compromesa amb la seva dimensió social.

Per tot això, el grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar un pacte d’Estat per la universitat amb el màxim
consens entre la comunitat universitària, els agents socials, les
formacions polítiques i les comunitats autònomes a través d’una
nova Llei Orgànica d’universitats. Aquesta ha de garantir
realment la vocació social i la independència científica de la
Universitat mitjançant una reforma del Sistema Universitari
Espanyol, amb un finançament adequat per modernitzar-la,
cercant de manera progressiva la gratuïtat de la formació
universitària i adaptant-la a les noves realitats i necessitats.
S’ha de respectar en tot moment el principi de la seva
autonomia i s’han d’establir els mecanismes oportuns per a una
gestió democràtica i transparent, de la seva dimensió social i,
en especial, de l’accés igualitari i equitatiu a l’educació
superior.

Palma, a 8 d'octubre de 2019
Els diputats
Ares fernández i Lombardo
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan

Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

B)
RGE núm. 6686/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impuls de polítiques de millora transformadora i integral
dels espais urbans, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

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

Un dels grans reptes dels governs de la propera dècada és
el del compromís i la implantació de diferents línies polítiques
amb l’objectiu que les persones se situïn en el centre de les
decisions, prioritzant la millora de la qualitat de vida i la
prosperitat econòmica en el marc d’una sostenibilitat ecològica
i social sempre des d’una perspectiva de cooperació i
participació.

Un percentatge alt de la població de les Illes Balears viu a
l’àmbit urbà, l’espai públic de les nostres ciutats i pobles pot
contribuir de manera eficaç a millorar la qualitat de vida de les
persones. Els carrers i les places són llocs de trobada,
d’intercanvi. Un aire més net, uns espais verds i un trànsit més
pacificat són avanços que, de cada vegada més, s’han de
fomentar des de les administracions públiques.

La millora integral dels espais urbans, des d’una òptica
social, arquitectònica i urbanística crea múltiples sinèrgies en
altres sector fomentant l’activitat física, hàbits més saludables,
cohesió social, etc.

En aquest sentit volem treballar per crear una nova manera
d’organitzar la ciutat des d’un àmbit participat perquè, de
manera progressiva, s’inverteixi a prioritzar els diferents modes
de moure’ns i s’impulsin intervencions urbanístiques de millora
i rehabilitació que fomentin la dinamització social, econòmica
i preservin el medi ambient.

Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris
sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’urbanisme
centrat en les persones i en la millora dels espais urbans
existents com una de les línies a desenvolupar per assolir unes
ciutats més sostenibles i amb millor qualitat de vida.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en polítiques cooperades de millora
transformadora i integral dels espais urbans des d’una
perspectiva social, urbanística, d’habitatge, d’accessibilitat i de
sostenibilitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar de manera cooperada polítiques de
mobilitat, de connectivitat i d’organització urbana de la ciutat
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que contribueixin a la millora de la qualitat de l'aire amb
l'objectiu de mitigar les conseqüències del canvi climàtic

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar de manera cooperada polítiques que
permetin augmentar la presencia d’espais verds i la millora de
les condicions ambientals de la ciutat i la qualitat de vida de les
persones.

Palma, a 9 d'octubre de 2019
Els portaveus
Pilar Carbonero i Sánchez
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

C)
RGE núm. 6759/19, del Grup Parlamentari VOX -Actua

Baleares, relativa a inscripció dels CDR com a
organitzacions criminals i terroristes a la UE, 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 VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Motivació del procediment d'urgència: Assumpte d'interès
general davant la imminent sentència del Procés.

En data 27 de desembre de 2001 es va aprovar la Posició
Comuna del Consell (UE) sobre l'aplicació de mesures
específiques de lluita contra el terrorisme. En aquesta
Resolució els seus articles 3 i 4 disposen que: 

"S'entendrà per grup terrorista tot grup estructurat de més
de dues persones, establert durant cert temps, que actuï de
manera concertada amb la finalitat de cometre actes
terroristes. Per grup estructurat s'entendrà un grup no
format fortuïtament per a la comissió immediata d'un acte
terrorista sense que sigui necessari que s'hagi assignat als
seus membres funcions formalment definides, ni que hi hagi
continuïtat en la condició de membre o una estructura
desenvolupada.
La llista es confeccionarà sobre la base d'informacions
concretes o d'elements de l'expedient que mostrin que una
autoritat competent ha adoptat una decisió respecte de les
persones, grups i entitats esmentats, tant si es tracta de
l'obertura de recerques o de procediments en relació amb un
acte terrorista, com de la temptativa de cometre, o de
participar, o de facilitar aquest acte, basada en proves o en
indicis seriosos i creïbles, o si es tracta d'una condemna per
aquests fets."

El passat 23 de setembre, sota les ordres de Magistrat-Jutge
de l'Audiència Nacional, Sr. Manuel García-Castelló es va
procedir a la detenció de fins a nou membres dels denominats
Comitès de Defensa de la República a diverses poblacions de
Barcelona. El Tinent Fiscal de l'Audiència Nacional va
informar que els membres dels CDR arrestats pertanyien a
l'anomenat Equip de Resposta Tècnica, i planejaven atemptar
en el segon aniversari de l'intent de cop d'Estat a Espanya l'1-O,
així com en el dia que es donés a conèixer la sentència que ha

de dictar el Tribunal Suprem sobre “El Procés” a mitjan mes
d'octubre.

Segons la Fiscalia, s'ha detingut el grup “per a avortar el
projecte que podria haver ocasionat danys irreparables” i
davant “l'avançat dels seus preparatius”; i se'ls imputa els
delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius, detallen
fonts judicials. L'operació continua sota secret de sumari.

Queda provat que es compleixen els requisits per a la
inclusió dels CDR en la posició comuna de la Unió Europea
com a grup terrorista. Segons la Posició Comuna, s'entén per
acte terrorista l'acte intencionat que, per la seva naturalesa o el
seu context, pugui perjudicar greument un país o una
organització internacional tipificat com a delicte segons el Dret
nacional, enumerant accions típiques.

Així mateix i com va dir el Tribunal Suprem en sentència de
9 de febrer de 2012, “organitzar equival a coordinar persones
i mitjans de la manera més adequada per aconseguir alguna
finalitat, en aquest cas la perpetració de delictes, l'execució dels
quals es planteja de manera de coordinada. Així, mitjançant la
integració dels seus membres més funcional a tal objecte, i a
través de la distribució del treball i dels recursos de la manera
més racional, es busca potenciar les possibilitats d'actuació i el
rendiment de les aportacions d'aquells”.

Per tant, queda clar que es compleixen tots els elements del
tipus penal recollit a l'article 570 bis del Codi Penal, referent a
organitzacions criminals, en relació i concordança amb els
articles 571 i 573 del mateix Codi Penal, això és:
• Agrupació de 2 o més persones entre les quals existeix certa

jerarquia.
• El caràcter estable de l'organització per temps indefinit,

perquè es tracta d'un acord associatiu durador, i no
purament transitori.

• Repartiment de funcions de manera concertada i
coordinada, amb ús dels mitjans idonis per a la finalitat
perseguida.

• Finalitat criminal: tenir com a finalitat la comissió de
delictes.

• Delicte greu contra la vida o la integritat física, la llibertat,
la integritat moral, la llibertat i indemnitat sexuals, el
patrimoni, els recursos naturals o el medi ambient, la salut
pública, de risc catastròfic, incendi, de falsedat documental,
contra la Corona, d'atemptat i tinença, tràfic i dipòsit
d'armes, municions o explosius

• Amb la finalitat de subvertir l'ordre constitucional o forçar
o alterar les seves institucions; o alterar greument la pau
pública.

La Delegació europea de VOX en el Parlament, a través del
seu cap de Delegació, ha procedit a traslladar els fets al
Consell; si bé entenem que és precisa una resposta ferma
d'aquest parlament.

Per tot això presentem la següent 
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Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Sol·licitar a la Unió Europea que inscrigui els denominats
com CDR (Comitè per a la Defensa de la República) a la llista
d'organitzacions criminals i terroristes, i que trameti, amb
aquesta finalitat, expedient amb les dades relatives a la recerca
judicial seguida per l'Audiència Nacional.

2. Procedir immediatament a suspendre qualsevol pagament i,
si escau, revocar i ordenar el reintegrament de tota mena de
subvencions o ajudes públiques que poguessin percebre de
qualsevol organisme públic autonòmic, els denominats CDR o
qualsevol altra associació o organització que hi tingui relació
directa o indirecta.

Palma, 10 d'octubre de 2019
El portaveu suplent
Sergio Rodríguez i Farré

D)
RGE núm. 6760/19, del Grup Parlamentari VOX -Actua

Baleares, relativa a ruptura de les relacions institucionals
amb el Govern del president Joaquim Torra i Pla de
manera immediata, 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 VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Motivació del procediment d'urgència: Davant la imminència
de la publicació de la sentència del Procés i en atenció a
l'interès general i a la pau general dels ciutadans d'aquestes
illes.

Segons s'ha manifestat en diverses notícies publicades en
premsa en relació amb les detencions realitzades per part de la
Guàrdia Civil i la Fiscalia de l'Audiència Nacional, en el si de
la instrucció dirigida pel Magistrat-Jutge de l'Audiència
Nacional, Sr. Manuel García-Castelló, contra els denominats
Comitès de Defensa de la República, en el si d'aquesta recerca
hi ha indicis raonables de l'eventual implicació del president de
la Generalitat Catalana, Sr. Joaquim Torra, en la trama
desarticulada, i que pel que sembla pretenia atemptar contra
diversos edificis públics i, fins i tot, procedir a la presa del
Parlament de tots els catalans.

Segons aquestes informacions, el Sr. Torra seria una figura
imprescindible per al pla ideat conjuntament amb els grups
anomenats “CDR”, Comitès per a la Defensa de la República,
apuntant-lo com a instigador, o almenys coneixedor, de tota
l'operació com a màxim representant de les Institucions
catalanes.

Certament, a diferència de la resta de partits polítics i
institucions, el Sr. Torra no ha procedit en cap moment a
condemnar públicament l'existència d'aquests grups violents,
que amb les seves accions pretenen alterar la pau pública,

subvertir l'ordre constitucional i violentar, en tot cas, els drets
i les llibertats de tots els espanyols.

L'atac a la sobirania nacional, la desobediència a les
resolucions judicials i la incitació a la violència, són qüestions
de summa gravetat, totes elles contemplades com a delictes en
el nostre Codi Penal.

És deure dels representants públics exercir amb diligència
les tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos
generals amb subjecció i observança a la Constitució i a la resta
de l'ordenament jurídic, actuant conformement als principis
d'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat,
imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic,
transparència, exemplaritat. I, especialment, en aquest cas, amb
subjecció al principi de lleialtat institucional i de respecte a
l'Estat de Dret.

Per això, considerem que fins que no quedi clara la
vinculació del Sr. Joaquim Torra en tot aquest assumpte, i no
es procedeixi pel Sr. Torra a condemnar de manera explícita
tots els actes de violència dels CDR, així com l'eventual
existència d'una cèl·lula terrorista, les institucions valencianes
no poden mantenir relacions amb qui, aprofitant la posició que
ocupa com a president del Parlament de la Generalitat de
Catalunya i representant ordinari de l'Estat, afronta tots els dies
al poble espanyol i a les seves institucions, amenaçant amb
repetir els gravíssims fets ocorreguts el setembre i l'octubre de
2017, enjudiciats pel Tribunal Suprem.

Per això presentem aquesta 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la ruptura de les relacions institucionals amb el
Govern del president Joaquim Torra i Pla de manera
immediata, fins que no quedi clara l'absència de vinculació del
Sr. Torra amb els CDR detinguts per l'Audiència Nacional, no
procedeixi a condemnar de manera explícita tots els actes de
violència dels CDR així com l'eventual existència d'una cèl·lula
terrorista, i manifesti expressament la seva acceptació de l'ordre
constitucional vigent.

Palma, 10 d'octubre de 2019
El portaveu suplent
Sergio Rodríguez i Farré

E)
RGE núm. 6860/19, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a dret a la informació, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

L’article 20 de la Constitució Espanyola reconeix, entre
altres, el dret a la informació veraç, independent i plural.
Aquest dret a la informació protegeix tant la informació que es
rep com la que es produeix. Per tant, tot seguint l’article 13 de
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l’Estatut d’Autonomia, hem vetllar perquè aquest dret
fonamental es mantingui en tot moment i per poder realitzar
una tasca informativa plural, independent i allunyada de
l’intervencionisme polític o interessat per part d’un grup de
pressió o un sector determinat.

Els mitjans dependents de l’administració autonòmica han
de tenir un control parlamentari per assegurar la seva
independència del Govern i per poder realitzar la seva feina
amb absoluta independència, qualitat, pluralitat i modernitat,
així com el seu compromís amb el rigor periodístic.

Malgrat el Govern actual té molt clar que vol una
radiotelevisió pública a les Illes Balears -IB3- que sigui un
veritable servei públic, independent, rigorós i plural, en altres
moments, en aquesta comunitat autònoma (i en altres també),
s’ha tingut la temptació de convertir-la en un instrument de
propaganda de l’executiu, tot perventint la seva funció de
servei públic i deixant de banda els drets fonamentals a la
informació.

A la Llei 15/2010, de creació de l’EPRTVIB, a la seva
exposició de motius es concreta:“Els mitjans públics de
comunicació audiovisual han d’estar orientats a complir unes
funcions de servei públic de manera que es garanteixin i
prioritzin els valors que el legislador considera que són la raó
de ser del servei i que estan íntimament lligats amb el dret a
rebre informació veraç, a la garantia del pluralisme, al respecte
de la dignitat de les persones i a oferir uns continguts de
qualitat, sense  que això comporti necessàriament una renúncia
al caràcter lúdic i generalista de les emissions”.

Des del Parlament hem de reconèixer la tasca de servei
públic que fa IB3 i hem de donar suport a la seva feina, no sols
amb un pressupost adient que asseguri la seva modernització i
actualització sinó també amb un suport explícit sobre la seva
professionalitat i independència per donar-li l'entitat que li
correspon i allunyar-la de possibles interessos contraris ja que
aquesta és un veritable element que facilita la cohesió social i
territorial entre illes i permet avançar en la construcció d’una
identitat pròpia.

I, per això, el Grup Parlamentari Socialista fa la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la Radio i
Televisió de les Illes Balears fa una tasca imprescindible
d’informació de la manera més professional i independent
possible per garantir l’accés a una informació veraç,
independent i plural a tota la ciutadania de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant i facilitant que la Radio i
Televisió de les Illes Balears IB3 realitzi la seva tasca
informativa amb rigor i professionalitat, respectant al màxim
l’ordenament jurídic i totes les normes que se’n derivin,
especialment a l’hora d’emetre programes que poden resultar
controvertits o ferir la sensibilitat dels espectadors.

Palma, 14 d'octubre de 2019
El diputat
Enric Casanova i Peiró

La portaveu
Sílvia Cano i Juan

F)
RGE núm. 6862/19, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió al Tractat
Vinculant de l'ONU sobre empreses i drets humans i
declaració de suport a la inclusió dels drets socials i
ambientals en els tractes de comerç i inversió, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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

El juny de 2014, el Consell de Drets Humans de Nacions
Unides va adoptar la Resolució 26/9 per a l'Elaboració d'un
instrument internacional jurídicament vinculant sobre les
empreses transnacionals i altres empreses respecte als drets
humans.

Es va tractar llavors d'un esdeveniment històric després de
dècades de discussions i d'intents fallits dins de les Nacions
Unides. Només un instrument legalment vinculant pot posar fi
a la impunitat de les ETN i qüestionar el seu poder sistèmic que
ha causat impactes importants en la vida diària de moltes
comunitats en el món.

Impulsades pel seu imperatiu de maximitzar els guanys, les
ETN utilitzen l'arma de l'ocupació per tractar d'enfrontar
treballadors i treballadores entre si al llarg de tota la cadena de
subministrament, de tal manera que no és estrany veure
diferències regionals en el moviment obrer quant a la
interpretació del procés productiu. No obstant això, les
sistemàtiques violacions dels drets humans afecten per igual
milions de persones, que són explotades sistemàticament i en
massa ocasions expulsades forçosament per les indústries
extractives, el lliure comerç o el negoci de la guerra i obligades
a llargues rutes migratòries.

Comunitats i pobles resisteixen com poden l'ocupació de les
seves terres, la contaminació dels seus rius, la precarietat de les
fàbriques, el robatori sistemàtic de les seves matèries primeres,
la destrucció dels seus boscos que implica, en la major part dels
casos, la combinació de l'acció institucional dels governs dels
països del nord i dels governs locals al servei d'aquells
conjuntament amb les ETN, que s'encarreguen d'executar les
polítiques neocolonials. L'evidència sobre la violació de drets
humans a les mans d'aquestes empreses està àmpliament
documentada i en els territoris es tradueix en desastres
ambientals, en la mort d'activistes, líders i lidereses de
comunitats i pobles.

És de destacar també que els nous tractats internacionals de
comerç i inversió són una eina més al servei de les ETN en
brindar més drets als inversors que a les persones i comunitats
afectades.

Més encara, mitjançant el mecanisme de solució de
controvèrsies Inversor-Estat (conegut com ISDS), es blinden
els interessos corporatius en detriment de l'interès públic.
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El 14 d'octubre començarà a la seu de Nacions Unides a
Ginebra la cinquena sessió de treball del tractat de drets
humans i empreses. El seu objectiu, igual que a les sessions
anteriors, és establir un instrument jurídicament vinculant que
protegeixi les comunitats locals i posi fi a la impunitat amb la
qual multinacionals cometen violacions de drets humans.

No hem d'oblidar que cada setmana tenen lloc més de 5
assassinats de defensors i defensores de drets humans en el
món. Tan sols el 2018 més de 300 persones van ser
assassinades per protegir els drets de les seves comunitats per
sobre dels interessos econòmics. Crims que a la majoria dels
casos queden totalment impunes. Per això i per legislar en
aquest sentit i evitar aquests abusos desmesurats, des de
Nacions Unides s'està treballant en la creació d'aquest
instrument jurídicament vinculant.

La necessitat d'aquest tractat ha estat defensat per més de
200 col·lectius i organitzacions sota la Campanya Global per
desmantellar el poder corporatiu i posar fi a la impunitat. Un
mecanisme que podria prevenir i remeiar els danys i les
violacions produïdes per les empreses transnacionals,
qüestionant el predomini d'inversors i negocis assentats sobre
els tractats comercials per sobre dels drets humans.

Al llarg d'aquests anys la posició de la Unió Europea ha
anat virant d'un punt a un altre a l'hora de donar suport a un
tractat amb mesures fermes contra les violacions de les
multinacionals. En l'últim any la UE ha obstaculitzat qualsevol
avanç en el text final a consensuar i el Govern espanyol, en un
primer moment favorable a donar suport a aquesta iniciativa, ha
reculat i ha decidit desoir el mandat de les dues PNL aprovades
pel Parlament espanyol durant la primera meitat de 2018,
presentades pels grups parlamentaris del Partit Socialista i
d'Unidas Podemos, i que insten a una participació activa del
Govern en aquest procés.

En aquest sentit, davant la pressió exercida sobre els
governs europeus per les ETN, a les quals es vol limitar el seu
poder omnímode, es tornen a posar sobre la taula els
mecanismes habituals per desactivar les demandes de les
organitzacions socials: eternitzar els processos, incrementar la
burocràcia, fomentar l'ambigüitat dels textos, centrar el debat
en les qüestions procedimentals.

Aquesta serà la cinquena sessió i el més probable és que no
sigui l'última.

El juliol de 2018 es va presentar un Esborrany zero de
l'instrument legalment vinculant per regular, en el dret
internacional dels drets humans, les activitats de les empreses
transnacionals i altres empreses comercials, així com
l'esborrany del protocol opcional annex a l'instrument.

L'esborrany zero va ser rebut amb certa decepció per la
"Campanya Global per reclamar la sobirania dels pobles,
desmantellar el poder de les transnacionals i posar fi a la seva
impunitat", que va participar en la creació d'aquest grup de
treball des d'un primer moment, ja que en la seva redacció final
s'advertia clarament la influència dels lobbies esmentada
anteriorment. La Campanya Global va enviar un escrit instant
a rectificar aquest esborrany de cara a la pròxima trobada.

Arran dels debats de la quarta sessió, d'octubre de 2018, es
va acordar revisar el projecte, i finalment la Missió Permanent
de l'Equador, en nom de la Presidència de l'OEIGWG, ha
publicat el juny d'aquest any l'Esborrany revisat d'instrument
legalment vinculant sobre activitats empresarials i drets
humans, que és el que servirà de base per a les negociacions
intergovernamentals durant la cinquena sessió de l'OEIGWG,
que se celebrarà del 14 al 18 d'octubre de 2019, a Ginebra.

Aquest últim projecte no ha suposat massa canvis respecte
del text anterior i s'ha limitat en gran manera a una reordenació
de les propostes de l'Esborrany 0, sense introduir millores en
aspectes tan essencials per a les i els afectats, com els
mecanismes de control i supervisió del Tractat.

Estem davant una situació d'enorme pressió per part de les
ETN que pot fer descarrilar un procés que podria posar fi al
que ja es coneix com "l'arquitectura de la impunitat del poder
corporatiu" que porta al sofriment a milions de persones i
destrueix l'equilibri ambiental de la terra. Per això és important
l'acció decidida i conjunta de les administracions i de la
ciutadania per aconseguir un tractat amb normes vinculants i
mecanismes efectius d'aplicació a nivell mundial, que respongui
a les expectatives de justícia de les comunitats afectades per les
activitats de les ETN, un tractat que contempli:
• L'obligació directa de les ETN de respectar els drets

humans.
• L'obligació dels Estats Parts, de manera individual i

conjunta, de respectar, protegir i garantir el gaudi efectiu
dels drets humans en el context de les activitats de les ETN.

• L'obligació dels Estats d'establir la responsabilitat
administrativa, civil i penal, de les ETN i la solidària de les
empreses transnacionals amb els seus directius i les seves
cadenes de valor (filials, subcontractistes, proveïdors,
llicenciataris, etc.).

• Les obligacions de les institucions econòmiques i financeres
internacionals d'exercir la seva activitat amb respecte als
drets humans.

• La primacia dels drets humans sobre els acords de comerç
i inversió, establint obligacions estatals sobre aquest tema.

• L'existència de mecanismes de control com una Cort
Internacional sobre Empreses transnacionals, i un Centre
Internacional de Monitoratge de les Empreses
Transnacionals.

• L'existència de mecanismes de cooperació internacional en
recerca, jurisdicció i execució de sentències.

• L'accés a la justícia i reparació de les persones i comunitats
afectades per les activitats de les ETN.

A Espanya i a Illes Balears també existeixen ETN presents
en diferents sectors, des dels energètics, turisme, alimentació,
tèxtil, comunicació, transport, que tenen part de la seva activitat
empresarial en països del sud, bé a través d'una presència
directa bé a través d'externalitzacions de diferents
característiques, que és la situació més habitual. Durant molt de
temps l'empresa matriu s'ha desentès de l'activitat de les seves
subcontractes en matèria laboral o social i precisament això és
el que vol evitar un tractat vinculant amb objectius concrets en
matèria de drets humans. De tot el procés ha de fer-se
responsable l'empresa que dirigeix el procés, vetllant pel
compliment d'aquests drets humans i condicions ambientals
suficients per als treballadors.
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Per tot això els Grups Parlamentaris Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca presenten la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal
que es comprometi a complir amb el mandat del Grup de
Treball i negociar amb el conjunt de la UE de bona fe i de
manera constructiva un instrument jurídic internacional amb
normes vinculants i mecanismes efectius d'aplicació a nivell
mundial, que respongui a les expectatives de justícia de les
comunitats afectades per les activitats de les ETN.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obligar les ETN amb seu a Illes Balears a
declarar la seva existència, les seves empreses matrius i
subsidiàries, i a divulgar les seves pròpies filials i membres de
la seva cadena de subministrament a fi de facilitar la
determinació de la responsabilitat de totes les empreses que
perjudiquin individualment o conjuntament el gaudi dels drets
humans.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en el respecte als drets humans i el medi
ambient en la seva pròpia activitat com a contractista, i l'insta
a incorporar clàusules socials i mediambientals a la
contractació pública.

Palma, 14 d'octubre de 2019
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Joana Aina Campomar i Orell
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla estratègic per al sector ramader 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

L’aportació del sector primari al PIB de les Illes Balears va
molt més enllà de l’economia, el manteniment i la creació de
llocs de feina, tota vegada que constitueix una activitat
estratègica per al conjunt de la societat i la seva directa relació
amb la producció agroalimentària, on cal destacar la
importància dels nostres productes locals.

El sector ramader té una especial incidència en el conjunt
de l’agricultura de Balears i ha esdevingut fonamental per
mantenir el paisatge rural, l’equilibri en l’ús i l'aprofitament del
territori de les Illes i la conservació dels espais naturals
protegits, que avui constitueixen un dels grans atractius i valors
a mantenir.

L’activitat ramadera, en les seves distintes modalitats, ha
definit aquest paisatge propi de l’arxipèlag balear -que en el cas
dels "llocs" de Menorca és un dels actius principals de la
Reserva de Biosfera-; ens ha transmès un patrimoni cultural
immaterial, amb usos, costums, festes i tradicions que cal
protegir, i ha creat una identitat fruit de la feina i el conreu de
l’home a la terra d’aquestes illes, on els ramats en són una part
essencial. Perquè l’activitat ramadera ha estat compatible,
durant segles, amb els biòtops i ecosistemes de Balears, dels
quals forma part.

Tots aquests elements i activitats corren avui un greu perill
de desaparició perquè l’activitat ramadera minva any rere any
a Balears, amb el tancament de finques dedicades la ramaderia
i la disminució de la cabana, com confirmen les dades del
Registre General d’Explotacions Ramaderes, que gestiona la
Conselleria d’Agricultura.

La situació de la ramaderia de Balears s’ha agreujat molt
durant aquest any per la manca de pluges i la sequera, que ha
provocat un gran perjudici al camp. A les pèrdues en els cereals
cal afegir els danys patits en els camps de farratges, amb una
reducció de les pastures d’entre el 60 i el 70 per cent. Aquests
fets han obligat als ramaders a comprar pinsos i farratges per
garantir l’alimentació i el manteniment dels ramats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un Pla Estratègic per al Sector Ramader de
Balears per evitar la seva desaparició i donar viabilitat a les
explotacions ramaderes de les Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el Pla Estratègic per al Sector Ramader, que ha de
tenir caràcter plurianual per ser executat durant aquesta
legislatura, s’ha d’elaborar amb la participació dels consells
insulars, les organitzacions professionals agràries i les
cooperatives agràries de Balears per definir i consensuar els
seus objectius i línies d’actuació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el Pla Estratègic per al Sector Ramader contengui
un document d’accions que ha d’incorporar estímuls i ajudes
específiques per al manteniment i la recuperació del sector
ramader de les Balears, que no es limitin a la sanitat ramadera
(controls sanitaris, diagnòstics, anàlisis de laboratori i mesures
per a la detecció de possibles malalties en els ramats).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el Pla Estratègic per al Sector Ramader defineixi
la dotació econòmica per garantir el compliment eficaç dels
seus objectius i les línies d’actuació fixades, amb partides
finalistes en els Pressupostos de la comunitat autònoma
d’aquesta legislatura.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en relació amb el Pla Estratègic per al Sector
Ramader, elabori un document d’actuacions on ha de quedar
dissenyat i redactat abans de l’aprovació dels Pressupostos de
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la comunitat autònoma de 2020, per fer possible l’aportació de
recursos que garanteixin la seva aplicació immediata.

Palma, 11 d'octubre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

H)
RGE núm. 6868/19, dels Grups Parlamentaris Unidas

Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a la
resolució d'ajudes per a l'habitatge a Eivissa, 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 Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

L'emergència habitacional és un fet dramàtic a Balears,
Eivissa en concret és el territori on hi ha més dificultat d'accés
a un habitatge, on els preus són més cars i la situació és
coneguda a tot l'Estat espanyol.

En el segon trimestre de l'any, el preu per metre quadrat a
l'illa d'Eivissa va fregar els 3.709 euros. És una situació
dramàtica per a una gran majoria de persones que es veuen
obligades fins i tot a haver de marxar-se de l'illa a causa dels
desorbitats preus de l'habitatge i del lloguer.

El 2018, el BOIB anunciava una resolució del conseller de
Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convocaven les
ajudes de l'any 2018 per al lloguer d'habitatge, en el marc del
Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla
Estatal d'habitatge 2018-202.

Les ajudes al lloguer de la convocatòria de 2018 han estat
denegades a moltes persones, en la seva majoria dones amb
persones al seu càrrec o amb diversitat funcional, en
introduir-se un criteri d'ingressos mínims. La causa és que, en
aquesta convocatòria s'ha canviat el criteri d'assignació i per
atorgar aquesta ajuda s'ha observat la casella d'ingressos de la
declaració de la renda, i a més s'ha valorat la seva base
imposable, que l'Agència Tributària redueix si s'està en les
circumstàncies abans esmentades, precisament per beneficiar
a aquestes persones en les seves declaracions de renda.

Així les coses, s'ha produït una situació en la qual s'està
perjudicant les persones que més necessiten i que contradiu
l'objectiu fonamental d'aquesta ajuda que, com es diu en les
mateixes bases de la convocatòria, és ajudar les persones que
a causa de la crisi econòmica podien ser més vulnerables.

El Consell d'Eivissa va presentar una moció en ple en la
qual instava el Govern balear a resoldre aquesta situació el més
aviat possible. Des del Govern, s'ha reconegut l'error i a les
persones afectades se'ls ha comunicat que s'està fent tot el
possible per esmenar-lo.

Prova d'aquest reconeixement és que la mateixa conselleria
ha rectificat i en la convocatòria de 2019 ha suprimit aquesta
clàusula d'ingressos mínims. No obstant això, els afectats per
aquest punt de la convocatòria 2018 encara continuen esperant.

Per tot això els grups parlamentaris Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca i Socialista presenten al Govern la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
amb la major celeritat un mecanisme que permeti la concessió
d'ajudes de lloguer a les famílies que no complien el criteri de
rendes mínimes recollit a la convocatòria de 2018.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears que sol·liciti al govern en funcions la modificació de la
Llei d'arrendaments urbans perquè les comunitats autònomes
puguin regular els preus dels lloguers.

Palma, 14 d'octubre de 2019
Els diputats
Gloria Pilar Santiago i Camacho
Joan Josep Mas i Tugores
Mercedes Garrido i Rodríguez
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Sílvia Cano i Juan

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de
compareixença de la consellera de Salut i Consum, sobre la
implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la
promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i
sanitaris de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut recapti la compareixença de
la consellera de Salut i Consum per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 6867/19, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del president de Red
Eléctrica de España, Jordi Sevilla Segura, davant la
Comissió d'Economia, sobre les actuacions dutes a terme
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per tal de garantir el subministrament elèctric de Menorca
després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i sobre la
instal·lació del nou enllaç submarí.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia recapti la compareixença
del president de Red Eléctrica de España, Jordi Sevilla Segura
per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 6673/19, 6668/19 i 6665/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades per les diputades
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
María Salomé Cabrera i Roselló i Maria Núria Riera i Martos,
ambdues del Grup Parlamentari Popular, relatives a mesures
contra la bretxa salarial i la precarietat laboral femenina, a OSP
Madrid-Maó i a dades sobre producció industrial a les Illes
Balears, per les preguntes RGE núm. 6851/19, 6863/19 i
6864/19, relatives a valoració del Govern de les Illes Balears
davant la crema de la bandera espanyola en un esdeveniment
que comptava amb una subvenció del Govern, a regulació del
turisme de creuers i a retorn de la subvenció al concert MUR de
Felanitx, respectivament.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6540/19,

presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del
Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixen
ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics
produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges
majorista Thomas Cook sobre l'economia de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, havent estat publicat en el BOIB núm.
136 de 5 d'octubre de 2019, el Decret llei 2/2019, de 4
d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes puntuals per pal·liar els
impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de
l'agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l'economia
de les Illes Balears, acorda, conformement amb l’establert als
articles 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 157

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, preveure’n el
debat i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple
del Parlament en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5722/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6765/19, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a dret
a la informació.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE
núm. 4155/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6690/19, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a auditoria
integral (financera i operativa de gestió i eficiència) del Govern
de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental, sigui
debatuda davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Tramitació davant la Comissió d'Educació, Universitat

i Recerca per a la Proposició no de llei RGE núm. 3981/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6859/19, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a enunciats
bilingües, harmonització de continguts, criteris d'avaluació i
taxes en les proves d'accés a la universitat (EBAU), sigui
debatuda davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

F)
Tramitació de pregunta amb sol·licitud de resposta oral

davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca per a
la pregunta amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm.
3360/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, conformement amb l'article 177.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6858/19, presentat per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, i acorda que la pregunta
esmentada, relativa a subvencions "Plataforma per la Llengua",
sigui inclosa, com a pregunta amb sol·licitud de resposta oral
davant comissió, a l'ordre del dia de la propera sessió de la
Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

G)
Escrit RGE núm. 6757/19, de 12 diputats de la cambra

adscrits al Grup Parlamentari Popular, que sol·licita que
s'insti al director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears a iniciar les actuacions
d'investigació en relació amb l'ús de fons públics per qui va
ser vicepresidenta segona del Consell Insular d'Eivissa i
consellera d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions
Institucionals durant els anys 2015-2019. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, admet a tràmit l'escrit esmentat i,
conformement amb l'article 14.1.b) de la Llei 16/2016, de
creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears, i amb l'article 27.1 del Reglament de
funcionament i règim interior de la dita oficina, acorda de
trametre'l a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
perquè s'hi pronunciï.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió de

Turisme i Treball.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, admet l'escrit RGE núm. 6747/19,
presentat pel diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual comunica la seva

renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió de Turisme
i Treball.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Canvis a la composició de la Comissió de Turisme i

Treball, per part del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, admet l'escrit RGE núm. 6748/19,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
comunica que la diputada Virginia Marí i Rennesson substituirà
el diputat Mariano Juan i Guasch a la Comissió de Turisme i
Treball.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Designació de membres de la Mesa del Parlament al

Comitè de Seguretat i Salut i a la Comissió de Formació del
Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2019, acorda de designar la Sra. Joana Aina
Campomar i Orell, secretària primera de la Mesa, per formar
part del Comitè de Seguretat i Salut: i la Sra. Gloria Pilar
Santiago i Camacho, vicepresidenta primera de la Mesa, per
formar part de la Comissió de Formació.

Palma, a 16 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 6739/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de juliol de 2019 a institucions sanitàries.
	RGE núm. 6740/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de juny de 2019 a institucions sanitàries.
	RGE núm. 6741/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes temporals inferiors a sis mesos vigents el mes de maig de 2019 a institucions sanitàries.
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	RGE núm. 6773/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació amb activitats que allarguin l'horari del professorat en relació amb el control d'entrada i sortida dels centres.
	RGE núm. 6774/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avaluació de l'índex de satisfacció d'equips directius i professorat en relació amb el control d'entrada i sortida dels centres.
	RGE núm. 6775/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suficiència del sistema emprat fins ara per controlar les entrades i sortides dels docents dels centres escolars
	RGE núm. 6853/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Cala En Porter.
	RGE núm. 6854/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Cala En Porter.
	RGE núm. 6855/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Cala En Porter.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 6851/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del Govern de les Illes Balears davant la crema de la bandera espanyola en un esdeveniment que comptava amb una subvenció del Govern.
	RGE núm. 6863/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació del turisme de creuers.
	RGE núm. 6864/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retorn de la subvenció al concert MUR de Felanitx.
	RGE núm. 6896/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a seguretat aèria dels trasllats sanitaris.
	RGE núm. 6900/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a treballs per proposar un model de policia autonòmica.
	RGE núm. 6901/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adequació de la Llei de memòria i reconeixements democràtics de les Illes Balears.
	RGE núm. 6902/19, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creixement a les Illes Balears per a 2020.
	RGE núm. 6903/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la planta de Ca Na Putxa a Eivissa.
	RGE núm. 6904/19, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs de concessió de transport públic d'autobusos de Mallorca.
	RGE núm. 6905/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears contra la plaga de la processionària que afecta els pinars de Menorca.
	RGE núm. 6906/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències de la ràdio i la televisió públiques.
	RGE núm. 6907/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de la caserna Comte Cifuentes a Menorca.
	RGE núm. 6908/19, de la diputada M. Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de les exportacions dels productes de les diferents denominacions d'origen.
	RGE núm. 6909/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessament d'aigües fecals a la Badia de Palma i al Port d'Eivissa.
	RGE núm. 6910/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament del deute a la nostra comunitat autònoma.
	RGE núm. 6912/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cobrament per part del Govern de les Illes Balears dels 177 milions d'euros pendents.
	RGE núm. 6913/19, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a escola d'arts d'Eivissa.
	RGE núm. 6914/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per lluitar contra l'exclusió social.
	RGE núm. 6915/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures contra la bretxa salarial i la precarietat laboral femenina.
	RGE núm. 6916/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a exempció ITS a la 3a edat.
	RGE núm. 6917/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a llista d'espera per a l'accés als habitatges de protecció oficial a les Illes Balears.

	3.12. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 6492/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció del voluntariat a les Illes Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6657/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Gala de l'OCB, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6684/19, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga del contracte amb LIQUID MEDIA, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6687/19, de la diputada Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a eleccions del 10 de novembre, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6744/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cap d'informatius a IB3 Ràdio, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6750/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a representants de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears en el Consell Assessor de Continguts i Programació d'IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6751/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6752/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per publicitat a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6753/19, del diputat Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eines de control i seguiment dels principals subcontractes de producció i coproducció d'informatius i programació, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6754/19, de la diputada Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració o campanya conjunta amb la Fundació Banc de Sang i Teixits, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6755/19, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació dels butlletins informatius nocturns, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
	RGE núm. 6756/19, del diputat Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes d'audiència d'IB3 Ràdio de l'EGM, davant la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 6682/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a suport i reconeixement a la labor que realitzen els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a Catalunya.
	RGE núm. 6861/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a contra la violència masclista.
	RGE núm. 6865/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de cribratge de càncer de còlon i recte.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 6579/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pacte per una nova llei universitària, davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca.
	RGE núm. 6686/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de polítiques de millora transformadora i integral dels espais urbans, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 6759/19, del Grup Parlamentari VOX -Actua Baleares, relativa a inscripció dels CDR com a organitzacions criminals i terroristes a la UE, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6760/19, del Grup Parlamentari VOX -Actua Baleares, relativa a ruptura de les relacions institucionals amb el Govern del president Joaquim Torra i Pla de manera immediata, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència).
	RGE núm. 6860/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a la informació, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 6862/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió al Tractat Vinculant de l'ONU sobre empreses i drets humans i declaració de suport a la inclusió dels drets socials i ambientals en els tractes de comerç i inversió, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 6868/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a la resolució d'ajudes per a l'habitatge a Eivissa, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relatiu a sollicitud de compareixença de la consellera de Salut i Consum, sobre la implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.
	RGE núm. 6867/19, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença del president de Red Eléctrica de España, Jordi Sevilla Segura, davant la Comissió d'Economia, sobre les actuacions dutes a terme per tal de garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i sobre la instal·lació del nou enllaç submarí.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 6673/19, 6668/19 i 6665/19.
	Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6540/19, presentat pel Govern de les Illes Balears, de tramesa del Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5722/19.
	Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 4155/19.
	Tramitació davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca per a la Proposició no de llei RGE núm. 3981/19.
	Tramitació de pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca per a la pregunta amb sol·licitud de resposta escrita RGE núm. 3360/19.
	Escrit RGE núm. 6757/19, de 12 diputats de la cambra adscrits al Grup Parlamentari Popular, que sol·licita que s'insti al director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a iniciar les actuacions d'investigació en relació amb l'ús de fons públics per qui va ser vicepresidenta segona del Consell Insular d'Eivissa i consellera d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals durant els anys 2015-2019.
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