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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 7497/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a postura que adoptarà
la Sra. Armengol davant la signatura de la "Declaració de la Llotja de Mar" pels seus socis en el Govern. 772

B) RGE núm. 7504/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de l'EPA. 772

C) RGE núm. 7568/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Govern de les
Illes Balears. 772

D) RGE núm. 7569/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Cossos i Forces
de l'Estat. 773

E) RGE núm. 7626/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a derivació de pacients al decret
de garantia de demora. 773

F) RGE núm. 7628/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajust dels projectes a finançar amb
l'ITS de 2019 als objectius que estableix la llei. 773

G) RGE núm. 7629/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
incorporació de l'Impost de Turisme Sostenible a despesa corrent als pròxims pressuposts. 773

H) RGE núm. 7630/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls
de mesures per potenciar el comerç. 773

I) RGE núm. 7631/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a desviacions
pressupostàries en els projectes de l'ITS. 773

J) RGE núm. 7633/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 7654/19), de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a utilització de l'ecotaxa per compensar les retallades en els comptes del Govern. 774

K) RGE núm. 7634/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla pluriennal per a la
pesca demersal de la Mediterrània occidental. 774

L) RGE núm. 7635/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desdotar places de
funcionaris no cobertes. 774

M) RGE núm. 7636/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de reforç
davant una possible interrupció del subministrament elèctric a Menorca. 774

N) RGE núm. 7637/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de
la totalitat de les places de l'ampliació del geriàtric de Ferreries. 774

O) RGE núm. 7638/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura a les necessitats
de diàlisi peritoneal que hi ha a l'illa de Menorca. 774

P) RGE núm. 7639/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions d'empreses públiques
i privades en matèria de transport ferroviari. 775

Q) RGE núm. 7640/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització fiscal. 775

R) RGE núm. 7641/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intrusisme en matèria de
transport a Eivissa. 775

S) RGE núm. 7642/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat de les negociacions
davant la Unió Europea, que ha anunciat el Govern, sobre la instal·lació dels generadors a l'illa de Menorca. 775

T) RGE núm. 7643/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a acords i polítiques
dels Acords de Bellver que no podrà complir el Govern amb els pressuposts generals de la CAIB per a 2020. 775
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari  El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de Moda i
Alimentació. 776

B) RGE núm. 7472/19, dels Grups Parlamentaris  Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l'estratègia de paisatge de les Illes Balears. 776

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions
d'incobrament de nòmines per part dels treballadors d'empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva declaració judicial,
davant la Comissió d'Economia. 778

B) RGE núm. 7434/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Policia Nacional de Maó, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. 778

C) RGE núm. 7483/19, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent contra la la meningitis A, C, W
i Y, davant la Comissió de Salut. 779

D) RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris  Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la reducció
dels vehicles a motor i promoció del transport públic, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 780

E) RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació al calendari vacunal de la vacuna contra la meningitis
B per a l'any 2020, davant la Comissió de Salut. 781

F) RGE núm. 7498/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a polítiques transversals
de cultura, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 782

G) RGE núm. 7500/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a oferta pública i
formació de policies locals, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 783

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4305/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a inversions a zones turístiques madures. 784

B) A la Pregunta RGE núm. 4322/19, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a recursos públics destinats a prevenir els suïcidis. 784

C) A la Pregunta RGE núm. 4327/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a deduccions a l'IRPF. 784

D) A la Pregunta RGE núm. 4369/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 784

E) A la Pregunta RGE núm. 4373/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 784

F) A la Pregunta RGE núm. 4382/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 784

G) A la Pregunta RGE núm. 4385/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 785

H) A la Pregunta RGE núm. 4386/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 785

I) A la Pregunta RGE núm. 4387/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 785
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J) A la Pregunta RGE núm. 4391/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 785

K) A la Pregunta RGE núm. 4392/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 785

L) A la Pregunta RGE núm. 4397/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 785

M) A la Pregunta RGE núm. 4398/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 786

N) A la Pregunta RGE núm. 4399/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 786

O) A la Pregunta RGE núm. 4400/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 786

P) A la Pregunta RGE núm. 4405/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 786

Q) A la Pregunta RGE núm. 4406/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 786

R) A la Pregunta RGE núm. 4407/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 786

S) A la Pregunta RGE núm. 4408/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 787

T) A la Pregunta RGE núm. 4409/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 787

U) A la Pregunta RGE núm. 4410/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 787

V) A la Pregunta RGE núm. 4412/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 787

W) A la Pregunta RGE núm. 4414/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 787

X) A les Preguntes RGE núm. 4415/19 i 4416/19, presentades pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relatives a desenvolupament dels Acords de Bellver. 787

Y) A la Pregunta RGE núm. 4417/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 788

Z) A la Pregunta RGE núm. 4418/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 788

AA) A la Pregunta RGE núm. 4419/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 788

AB) A la Pregunta RGE núm. 4420/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 788

AC) A les Preguntes RGE núm. 4430/19 i 4431/19, presentades pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relatives a desenvolupament dels Acords de Bellver. 788

AD) A la Pregunta RGE núm. 4432/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 788
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AE) A la Pregunta RGE núm. 4433/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 789

AF) A la Pregunta RGE núm. 4434/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 789

AG) A la Pregunta RGE núm. 4435/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 789

AH) A la Pregunta RGE núm. 4436/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 789

AI) A la Pregunta RGE núm. 4437/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 789

AJ) A la Pregunta RGE núm. 4438/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 789

AK) A la Pregunta RGE núm. 4439/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 790

AL) A la Pregunta RGE núm. 4440/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 790

AM) A la Pregunta RGE núm. 4441/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 790

AN) A la Pregunta RGE núm. 4442/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 790

AO) A la Pregunta RGE núm. 4443/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 790

AP) A la Pregunta RGE núm. 4444/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 790

AQ) A la Pregunta RGE núm. 4446/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 791

AR) A la Pregunta RGE núm. 4447/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 791

AS) A la Pregunta RGE núm. 4454/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 791

AT) A la Pregunta RGE núm. 4455/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 791

AU) A la Pregunta RGE núm. 4486/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 791

AV) A la Pregunta RGE núm. 4492/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 791

AW) A la Pregunta RGE núm. 4516/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 792

AX) A la Pregunta RGE núm. 4517/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 792

AY) A la Pregunta RGE núm. 4518/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 792
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AZ) A la Pregunta RGE núm. 4519/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 792

BA) A la Pregunta RGE núm. 4520/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 792

BB) A la Pregunta RGE núm. 4521/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 792

BC) A la Pregunta RGE núm. 4522/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 793

BD) A la Pregunta RGE núm. 4524/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 793

BE) A la Pregunta RGE núm. 4529/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a recursos i serveis públics per a l'acollida de persones refugiades/asil a les Illes Balears. 793

BF) A la Pregunta RGE núm. 4530/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a recursos i serveis públics per a l'acollida de persones refugiades/asil a les Illes Balears. 793

BG) A la Pregunta RGE núm. 4531/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver. 794

BH) A la Pregunta RGE núm. 4538/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a campanya extraordinària de subministrament d'alfals sec deshidratat. 794

BI) A la Pregunta RGE núm. 4540/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a vacunació trivalent per a la meningitis. 795

BJ) A la Pregunta RGE núm. 4541/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a cànon de sanejament. 795

BK) A la Pregunta RGE núm. 4572/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions amb els caps de les agrupacions de protecció civil a Menorca. 795

BL) A la Pregunta RGE núm. 4575/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
línies de feina del Govern en relació amb la formació dels professionals d'emergència (bombers) de les Illes Balears.

796

BM) A la Pregunta RGE núm. 4576/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació prestada per l'EBAP als bombers de Menorca i Eivissa a la passada legislatura. 796

BN) A la Pregunta RGE núm. 4577/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a disminució de la previsió dels ingressos pels imposts. 796

BO) A la Pregunta RGE núm. 4578/19, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a prevenció del consum de drogues en adolescents. 796

BP) A la Pregunta RGE núm. 4593/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a intoxicació alimentària en un restaurant de menjar oriental a Palma. 797

BQ) A la Pregunta RGE núm. 4594/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a intoxicacions alimentàries a restaurants i bars a les Illes Balears. 798

BR) A la Pregunta RGE núm. 4595/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a inspeccions realitzades per la Conselleria de Sanitat a les Illes Balears a bars i restaurants. 798

BS) A la Pregunta RGE núm. 4596/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a intoxicació alimentària en un restaurant de menjar oriental a Palma-anisakis. 799

BT) A la Pregunta RGE núm. 4603/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a sistema integrat de vigilància exterior. 799
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BU) A la Pregunta RGE núm. 4617/19, presentada pel diputat Josep Joan Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a ajudes per pal·liar els efectes de la sequera. 799

BV) A la Pregunta RGE núm. 4709/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Escola d'Hoteleria a Menorca. 799

BW) A la Pregunta RGE núm. 4710/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Brexit dur i turisme britànic. 800

BX) A la Pregunta RGE núm. 5073/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equiparació amb Canàries del plus d'insularitat per als efectius dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat. 800

BY) A la Pregunta RGE núm. 5209/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears. 800

BZ) A la Pregunta RGE núm. 5219/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de l'Institut Balear de la Joventut. 800

CA) A la Pregunta RGE núm. 5220/19, presentada per la diputada maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. 800

CB) A la Pregunta RGE núm. 5221/19, presentada per la diputada maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres del Consorci Velòdrom Illes Balears. 800

CC) A la Pregunta RGE núm. 5222/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de la Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i a la Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes
Balears. 800

CD) A la Pregunta RGE núm. 5223/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7475/19, de 3 diputats de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Popular, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre el Compte general corresponent a l'exercici
2018. 801

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7415/19 i 7426/19. 801
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 6457/19, relativa a política general del Govern en
matèria de transport marítim, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears constata la triple
insularitat que afecta els residents de l'illa de Formentera i
el fet que el transport marítim de passatgers i mercaderies
que enllaça les illes de Formentera i Eivissa és un servei
essencial per als seus habitants ja que es tracta de l'única via
de sortida i entrada a l'illa.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que
exceptuant els mesos de temporada alta, la cobertura
horària per part de les navilieres és insuficient per garantir
les primeres sortides del matí entre Formentera i Eivissa
així com les darreres de la nit en sentit contrari, la qual cosa
ocasiona un greu perjudici sobre els residents de
Formentera pel que fa als seus drets a uns serveis mínims en
aplicació de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació
del transport marítim de les Illes Balears, i del Pla Director
de Mobilitat de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, d'acord amb allò previst a la Llei 11/2010,
de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les
Illes Balears, i, si n'és el cas, mitjançant l'establiment
d'obligacions de servei públic a les navilieres, garantir la
connectivitat entre les dues illes tot l'any, amb especial
atenció a la primera sortida del matí de les 6 h per al
trajecte Formentera-Eivissa i a una darrera tornada a les
23.30 h pel que fa al trajecte Eivissa-Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, amb caràcter urgent, convocar la Mesa del
Transport Marítim per tal de continuar les feines de diàleg
i negociació que permetin avançar en l'aprovació del
reglament que ha de desplegar la Llei 11/2010, de 2 de
novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes
Balears, en un termini màxim de tres mesos.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l'aprovació i el desplegament de la
reglamentació derivada d'aquesta llei es faci amb
prevalença de l'interès general per donar resposta a les
necessitats més elementals de connectivitat dels usuaris de
les línies de transport marítim entre illes.

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4765/19, relativa a creació del fons per a
infraestructures de sanejament i depuració d'aigües de les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4554/19, relativa a impuls de mesures de
conciliació de la vida laboral, familiar i personal i de la
coresponsabilitat, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla autonòmic de conciliació de
la vida laboral, familiar i personal des del principi de la
coresponsabilitat entre dones i homes que inclogui mesures
concretes als diferents àmbits. Aquest pla serà consensuat

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-015.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-011.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=20


756 BOPIB núm. 18 -  31 d'octubre de 2019

amb els agents socials, les organitzacions sindicals i
empresarials i les organitzacions feministes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a controlar mitjançant la Inspecció de Treball
que les empreses obligades per llei tinguin plans d’igualtat,
tal i com s’estableix a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i impulsar
un pla d’acció de suport a les empreses de cinquanta fins a
cent persones treballadores que avancin en la implantació
dels plans d’igualtat com a mínim un any respecte de les
dates previstes com a límit màxim a la disposició transitòria
dotzena de l’esmentada llei.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atorgar ajudes a les empreses de menys de
cinquanta persones treballadores que permetin fomentar
mesures de coresponsabilitat i millorar la conciliació de la
vida laboral, familiar i personal de les persones
treballadores, en especial el teletreball, que afavoreix la
racionalització, la reordenació o la flexibilització horària de
la jornada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant per les deduccions fiscals
de l’IRPF, dins el tram autonòmic, vinculades a la
conciliació de forma que no siguin deduccions regressives.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, conjuntament amb els ajuntaments,
l’obertura dels centres públics fora de l’horari lectiu
mitjançant activitats extraescolars, de suport acadèmic i
esportives de qualitat, planificades d’acord amb els centres,
les associacions de mares i pares i la comunitat educativa en
el seu conjunt.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre de manera progressiva la creació de
places de l’etapa educativa 0-3 anys, així com la seva
gratuïtat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar atorgant prioritat per a l’obtenció
de places en l’etapa educativa 0-3 anys a les famílies amb
situacions de major protecció establertes a la Llei 8/2018,
de 31 de juliol, de suport a les famílies.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar campanyes de sensibilització i
conscienciació per promoure el repartiment de les cures
entre homes i dones.

A la seu del Parlament, 15 d'octubre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3955/19, relativa a detecció
precoç de càncer de mama, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a publicar amb transparència el
grau de compliment del programa de detecció precoç de
càncer de mama a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a elaborar un pla de xoc per tal
que es realitzi, a totes aquelles pacients de 50 a 69 anys a
les quals no s’hagi efectuat, la primera i les successives
visites diagnòstiques de càncer de mama i la prova
complementària diagnòstica tal i com estableix el programa
autonòmic de detecció precoç de càncer de mama abans de
l’any 2021.

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5137/19, relativa a
establiment d'una àrea de control d'emissions a la
Mediterrània, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a impulsar, durant la
propera reunió del Comitè de Protecció del Medi Marí
(MEPC) de l'Organització Marítima Internacional (OMI),
en el marc del Tractat de Barcelona i juntament amb les
autoritats de la Unió Europea, de la República Francesa, del
REMPEC i dels països de la zona mediterrània, la proposta
de creació, per a 2021 i a la mar Mediterrània, d'una Àrea
de Control d'Emissions (ECA) destinada a la reducció
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progressiva d'emissions contaminants, segons el full de ruta
aprovada per la REMPEC.

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

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'octubre de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4625/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria d'emergències.

Actuà com a interpelAlant el diputat José Luis Camps i Pons
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera d'Administracions Públiques i Modernització. Hi
hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

d'octubre de 2019, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6001/19,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a política turística del Govern.

Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Melià i Ques i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball. Hi hagué torn de rèplica
i de contrarèplica.

Palma, 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'octubre de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 6363/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
funcionaris i treballadors públics, que contestà la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització.

B) RGE núm. 6368/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de les cèdules
d'habitabilitat, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

C) RGE núm. 6353/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a aqüífers a Menorca,
que contestà el conseller de Medi Ambient i Territori.

D) RGE núm. 6355/19, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a canvis en l'Impost de Turisme Sostenible, que contestà el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

E) RGE núm. 6358/19, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ensenyament de la religió islàmica, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

F) RGE núm. 6362/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en el pagament de
les ajudes del Govern central als municipis de Llevant de
Mallorca afectats per les inundacions del passat mes d'octubre
de 2018, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.

G) RGE núm. 6477/19, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retorn de
l'ecotaxa als establiments turístics afectats per la fallida de
Thomas Cook, que contestà el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

H) RGE núm. 6367/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de
cribratge de càncer de còlon, que contestà la consellera de salut
i Consum.

I) RGE núm. 6389/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a finançament de
la UIB, que contestà el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca.

J) RGE núm. 6361/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu dels
menús escolars a les Illes Balears, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

K) RGE núm. 6366/19, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat de
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reforçar el subministrament d'energia elèctrica a Menorca, que
contestà el vicepresident i conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius.

L) RGE núm. 6352/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria d'ajuts a les
escoles municipals de música, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

M) RGE núm. 6471/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a congruència de la
condonació anunciada de l'ITS amb la finalitat de l'impost, que
contestà el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

N) RGE núm. 6354/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a fugida de promotors a causa del col·lapse en la tramitació
dels permisos, que contestà el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

O) RGE núm. 6357/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a suport a
presumptes delictes de terrorisme, que contestà el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca.

P) RGE núm. 6364/19, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comissió
de seguiment del Pla de barques d'arrossegament alacantines a
Eivissa i Formentera, que contestà la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

Q) RGE núm. 6369/19, del diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament de la Llei agrària, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

R) RGE núm. 6472/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
increment del 25% dels aranzels als productes alimentaris per
part del Govern dels Estats Units, que contestà la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Palma, 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre de 2019, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

S) RGE núm. 6669/19, de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions
del sector agrari pendents de pagament l'anterior legislatura,
que contestà la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

T) RGE núm. 6670/19, del diputat Vicente Marí i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei
d'habitatge per facilitar la construcció d'HPO, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.

U) RGE núm. 6656/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de la qualitat de
l'aire de Maó, que contestà el vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius.

V) RGE núm. 6662/19, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a decisió sobre la possible internalització dels serveis
informatius d'IB3, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.

W) RGE núm. 6677/19, de la diputada Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a situació
dels interins a la CAIB, que contestà la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització.

X) RGE núm. 6546/19, del diputat Sr. Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
dels efectius del transport aeri sanitari dels quals és responsable
el Govern, que contestà la consellera de Salut i Consum.

Y) RGE núm. 6667/19, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
aeri sanitari, que contestà la consellera de Salut i Consum.

Z) RGE núm. 6666/19, del diputat José Luis Camps i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a plans formatius per als
bombers, que contestà la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització.

AA) RGE núm. 6671/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla econòmic financer,
que contestà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

AB) RGE núm. 6863/19, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació
del turisme de creuers, que contestà el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

AC) RGE núm. 6664/19, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa al sistema de
fitxatge de jornada laboral dels docents, que contestà el
conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

AD) RGE núm. 6851/19, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració del Govern de les Illes Balears de la crema de la
bandera espanyola a un esdeveniment que comptava amb una
subvenció del Govern, que contestà la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

AE) 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, que contestà la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.

AF) RGE núm. 6655/19, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament del
Projecte de llei dels consells insulars, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

AG) RGE núm. 6661/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a reconsideració d'alguna de les mesures anunciades per fer
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front a la fallida de Thomas Cook, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

AH) RGE núm. 6676/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
d'immigració, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

AI) RGE núm. 6663/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pagament a proveïdors de l'Administració, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

AJ) RGE núm. 6672/19, del diputat Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
consensuades per pal·liar la fallida de Thomas Cook, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'octubre de 2019, rebutjà la Moció RGE núm. 6266/19, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
educativa, amb el resultat següent: vots emesos 55, vots a favor
3, vots en contra 33 i abstencions 19.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'octubre de 2019, rebutjà els Punts 1, 2, 3, 5 i 6 de la
Proposició no de llei RGE núm. 4765/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació del fons per a
infraestructures de sanejament i depuració d'aigües de les Illes
Balears, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en contra 30

i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 25, vots en contra 30

i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 55, vots a favor 19, vots en contra 34

i abstencions 2.
• Punt 5: vots emesos 54, vots a favor 21, vots en contra 30

i abstencions 3.
• Punt 6: vots emesos 55, vots a favor 22, vots en contra 30

i abstencions 3.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Aprovació del límit màxim de despesa no financera per

a l'exercici de 2020.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 d'octubre de 2019, després de la compareixença
corresponent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors,
s'aprovà, per 30 vots a favor, 25 vots en contra i cap abstenció,
el límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2020,
que queda fixat en 4.383,8 milions d’euros.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional amb motiu del Dia

Internacional per a l'eradicació de la pobresa.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'octubre de 2019, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Declaració institucional
amb motiu del Dia Internacional per a

l’eradicació de la pobresa

Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eradicació de la
Pobresa, el Parlament de les Illes Balears i les diputades i els
diputats que representem la ciutadania de les nostres illes
volem reiterar el nostre compromís unànime d’avançar en la
lluita contra la pobresa extrema en la qual encara avui malviuen
més de 1.400 milions de persones. Volem també reconèixer
l'esforç d’institucions, entitats, col·lectius i persones que,
defensant els drets humans, s'esforcen per aconseguir un món
més just i lluiten contra la desigualtat.

El creixement i la recuperació econòmica, encara que
permeten recuperar algunes de les polítiques i dels pressupostos
d'inclusió social o ocupació, no seran efectius mentre no
garanteixin de manera estable el dret a una vida digna a totes i
cadascuna de les ciutadanes i dels ciutadans de les Illes
Balears.

Informes com els de la Fundación Fomento de Estudios
Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) ens alarmen de la
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crisi de desigualtat que vivim, amb una societat enormement
polaritzada entre rics i pobres. 

Segons l’informe a les Illes Balears 243.000 persones, un
21,5% de la població total, es troben en situació d’exclusió
social, sent la tercera comunitat autònoma amb el percentatge
més alt de l’Estat. Dins aquest grup hi situa un grup
especialment vulnerable, format per la població en situació
d’exclusió social severa, que quantifica en 98.000 persones.
L'informe determina que l'habitatge és un factor clau de la
desigualtat a Balears i una de les principals característiques de
l'exclusió social a la nostra comunitat. Altres factors de risc són
l'atur i la qualitat de l'ocupació, amb especial atenció que la
temporalitat està generant treballadors pobres i exclosos i les
situacions de conflicte social, com a addiccions, relacions
familiars deteriorades o maltractament.

Aquestes dades posen en evidència que, a pesar que aquests
anys s’ha reduït el nombre de persones en risc d’exclusió
social, les institucions han de fer més esforços per tal que tots
els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears puguin tenir
una vida més digna, amb millors condicionals laborals, salarials
i d’accés a l’habitatge. 

Volem reconèixer l'esforç i la solidaritat de gran part de la
població de les nostres illes en els pitjors anys de la crisi
econòmica: famílies, veïnat i especialment persones majors.
Sabem de la seva feblesa i de les greus dificultats que tindrien
per afrontar una nova crisi. Per això, som conscients del deure
de continuar avançant en un  model social en el qual no es
permeti deixar ningú al marge i en el qual des dels poders
públics es garanteixin els drets constitucionals i la inclusió de
tots els grups socials.

És especialment urgent i vital per al futur de la nostra
societat evitar la transmissió intergeneracional de la pobresa.
Cal continuar lluitant per evitar que els nins i les nines que avui
viuen en famílies en la pobresa estiguin condemnats a sofrir-la
la resta de la seva vida, així com les seves filles i fills. 

Commemorem aquest dia quan assistim a una creixent
evolució dels prejudicis, dels estereotips, de la intolerància i
fins i tot del menyspreu a les persones en risc de pobresa o
exclusió. Els delictes d'odi a Espanya es van incrementar
gairebé en un 93% des de l'any 2011 fins al 2015. En les xarxes
socials només entre 2015 i 2016 els delictes d'odi van créixer
en un 82%, segons la Fiscalia General de l'Estat.

Fenòmens com el racisme, la xenofòbia i l’aporofòbia (odi
a les persones en pobresa) són especialment incidents. En
aquest últim cas, una de cada cinc persones sense llar ha estat
agredida físicament almenys una vegada, i una de cada tres ha
estat insultada o vexada.

Les persones no són culpables de la seva pobresa. No ho
són les nines i els nins ni les seves mares ni els seus pares.
Tampoc no ho són de la seva exclusió les persones amb
discapacitat, migrants, refugiades o de la comunitat gitana, les
joves i els nois tutelats o els privats de llibertat. Ningú no és
culpable del seu sofriment. 

Cap persona no ha de ser exclosa o deixada enrere, sigui
jove, desocupada, jubilada o sense llar. 

Els poders públics tenim la responsabilitat de garantir la
igualtat de tota la ciutadania, posant en marxa les mesures
necessàries per reduir les desigualtats socials, econòmiques,
laborals, combatre la discriminació i afavorir el respecte, la
tolerància i la participació política activa de tots els ciutadans
i les ciutadanes.  

Tenim també el compromís de difondre i posar el focus en
les experiències positives i en els exemples d'harmonia i
convivència normalitzada, que són la majoria, evitant la difusió
d'una visió distorsionada i no real de les persones que viuen
situacions d'exclusió social.

En aquest Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa
volem fer una crida per no caure en la ignorància dels
prejudicis, i fer un pas cap a la inclusió urgent de les persones
que no es troben en igualtat de condicions per a la consecució
d'una vida digna.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2019, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5455/19,
relativa a petició de recursos, instruments i programes per fer
efectiva la política de cohesió de la UE amb la reducció de
sobrecostos a les regions insulars, amb les esmenes RGE núm.
6886/19, 6887/19 i 6888/19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a transmetre a la Comissió Europea
que, en aplicació dels articles 174 i 175 del TFUE, dediqui
una major atenció i recursos a les regions insulars de la
Mediterrània perquè sigui realment eficaç la política de
cohesió, mitjançant una categoria pròpia a les tipologies
territorials per a aquestes regions, de manera que hi hagi un
reconeixement específic dels costos d’insularitat, amb
independència que no tenguin la condició de regions
ultraperifèriques.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la creació
d’una "finestreta única" (Island Desk) per a les regions
insulars a la Comissió Europea, que sigui assignada a la
Direcció General de Política Regional per resoldre l’actual
dispersió dels instruments i les fórmules de finançament
entre distintes direccions generals i diferents reglaments, fet
que dificulta l’accés a aquests programes i recursos de la
UE, i insta el Govern de la comunitat autònoma a finalitzar
la centralització de la informació i dels tràmits, ja iniciada,
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en el portal de Fons europeus dins del marc del Centre
Balears Europa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a transmetre a la Comissió Europea la
petició de creació de programes d’assistència tècnica
específica per a les regions insulars, amb l’objectiu de
donar a conèixer i facilitar l’accés als instruments de
finançament de la UE.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a sol·licitar a la Comissió Europea la
creació i la dotació pressupostària d’un sistema d’ajudes per
a les empreses de les regions insulars, i a continuar exigint
l’eliminació dels requisits establerts en la normativa de
“minimis" per a les empreses de les regions insulars tant per
a aquest nou sistema d’ajudes com per a la resta d’ajudes
existents, i contribuir a compensar d’una manera efectiva
els sobrecostos del transport de mercaderies; amb un
contingut i un abast similars a les ajudes que reben les
regions ultraperifèriques i les zones poc poblades.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a gestionar la participació efectiva del
Govern d’Espanya i el suport a les peticions contingudes en
aquesta proposició no de llei, amb l’objectiu que obtenguin
el suport de l’Administració de l’Estat i siguin presentades
i defensades per Espanya, com a estat membre de la Unió
Europea, davant la Comissió Europea.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a mantenir i enfortir el suport i la
participació iniciades amb governs regionals de Còrsega i
Sardenya a aquestes peticions, per tal que siguin informats
i puguin continuar donant suport a les peticions objecte
d’aquesta proposició no de llei davant la Comissió Europea.

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2019, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5702/19,
relativa a reprovació del ministre de Foment per les seves
declaracions relatives al descompte aeri, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears reprova el ministre de
Foment per les declaracions en les quals posa en qüestió el
dret de tots els residents de les Illes a la compensació de la
nostra insularitat en relació amb el 75% de descompte dels
residents de les Illes utilitzant les dades de renda (IRPF)
dels residents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a implantar instruments efectius per posar fre a
l'increment de preus de bitllets d'avió entre les Illes i el
territori peninsular incloent la possible implantació de la
tarifa plana.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a desenvolupar de forma urgent el Règim Especial de
les Illes Balears en tots els seus aspectes pendents,
descompte marítim, inversions i règim fiscal.

4. El Parlament de les Illes Balears posarà aquesta
proposició no de llei en coneixement de l'Agencia de
Protecció de Dades perquè iniciï, si escau, una investigació
en relació amb un ús no autoritzat de les dades de renda
dels residents.

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 6473/19, relativa a
adhesions a la Junta Arbitral de Consum, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la Junta Arbitral de Consum i a
treballar perquè les empreses de les Illes s’adhereixin a
l’arbitratge de consum, com garantia que la prestació del
servei que s’ofereix al consumidor està plenament garantida
també en cas de controvèrsia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les seves empreses públiques que donin
serveis a la ciutadania s’adhereixin a l’arbitratge de
consum.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
locals balears amb empreses públiques que prestin serveis
a la ciutadania, que s’adhereixin a l’arbitratge de consum.
4. El Parlament de les Illes Balears felicita i vol posar en
valor els 25 anys de la Junta Arbitral de Consum i fer-ho
extensiu a totes les associacions de consumidors i
organitzacions empresarials que durant aquests 25 anys han
fet possible la resolució de més de 25.000 controvèrsies
entre consumidors i empreses.

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Beatriu Gamundí i Molina
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6411/19, relativa a suport als malalts
d'Alzheimer, amb les esmenes RGE núm. 7250/19, 7251/19 i
7252/19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aprovar el Pla Nacional d'Alzheimer presentat en
el Consell de Ministres el passat mes d'abril de 2019.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa progressivament un Pla
Integral d'Alzheimer adaptat i en coordinació amb el Pla
Nacional d'Alzheimer, que haurà de contemplar, entre altres
qüestions, les següents:

a) L'elaboració d'un cens de pacients o saber amb
predicció epidemiològica existent, quants malalts
d'Alzheimer i altres demències hi ha a la nostra comunitat
i quants realment estan diagnosticats, tractats i atesos.

b) Fomentar l'increment del nombre de professionals
sanitaris i socials, amb la formació específica per atendre
eficaçment aquests pacients.

c) Garantir una atenció integral, de qualitat i adequada,
cercant la major autonomia possible del pacient.

d) Creació d'unitats multidisciplinàries a hospitals per a
l'abordatge clínic i sociosanitari d'aquesta patologia.

e) La realització d'un estudi dels costos reals de la
malaltia d'Alzheimer, en un termini no superior a sis mesos.

f) Els instruments necessaris per a un diagnòstic precoç
i la prevenció de la malaltia.

g) Impulsar els tractaments d'estimulació cognitiva
tecnològica, juntament amb els tradicionals, per a la
prevenció de l'avanç/deterioració cognitiva, comptant amb
les Associacions de Familiars d'Alzheimer com a instrument
fonamental per a la prestació del servei.

h) Desenvolupament de serveis d'atenció domiciliària
específica per a atenció als pacients amb mobilitat reduïda.

i) Augment del nombre de places de centres de dia per
a malalts amb Alzheimer i major dotació per al transport no
sanitari d'aquests pacients.

j) Un pla de formació i capacitació dels agents
sociosanitaris per afavorir el diagnòstic precoç.

k) Impuls de la recerca científica dirigida a la prevenció
de la malaltia en fase asimptomàtica.

l) Continuar donant suport a la recerca social, comptant
amb el coneixement de les Associacions de Familiars amb
Alzheimer, promovent aliances de col·laboració amb els
centres i les entitats que són referents en recerca de la
malaltia.

m) Fomentar la sensibilització de l’opinió pública,
institucions, entitats i mitjans de comunicació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure una partida en els futurs pressuposts 
de forma progressiva per sufragar serveis de respir familiar
per alleugerir la sobrecàrrega que suporten els familiars,

que pot traduir-se en un increment de les despeses familiars,
sanitaris i socials.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar vies per a la col·laboració amb les
associacions de pacients declarades d'utilitat pública.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir en compte la perspectiva de gènere en
l’execució de totes aquelles mesures que s’executin en el
marc del Pla Integral d’Alzheimer.

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6431/19, relativa a mal funcionament i
baixa qualitat del servei públic ofert per l'Administració
General de l'Estat mitjançant l'Oficina d'Estrangeria de les
Illes Balears, en els tràmits objecte de la seva competència,
amb les esmenes RGE núm. 7253/19, 7254/19, 7255/19,
7256/19 i 7257/19, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears constata el col·lapse en
el funcionament des de fa temps i de manera continuada que
s'està produint a l'Administració Pública en atenció als
tràmits de les Oficines d'Estrangeria de les Illes Balears, i
les actuacions a realitzar a les seus de la Policia Nacional
amb motiu de la documentació dels estrangers; on és
pràcticament impossible accedir amb normalitat al servei de
"cita prèvia" per iniciar els tràmits corresponents, a més de
la gestió telefònica en l’Oficina d’Estrangeria de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix que cal dotar
dels mitjans humans i materials adequats aquest servei de
l'Administració General de l'Estat per donar solució de
manera imminent a la problemàtica generada.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè exigeixi al Govern central que actuï
com més aviat millor i resolgui el col·lapse existent en tots
els tràmits que els usuaris requereixen realitzar, i d'aquesta
manera evitar la situació d'incertesa així com les
irregularitats administratives sobrevingudes per les quals es
veuen afectats els estrangers residents a la nostra comunitat
autònoma.

4. El Parlament d'Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar totes les gestions i actuacions que siguin
necessàries per garantir el compliment dels deures i
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l'exercici dels drets dels usuaris dels serveis que presta i ha
de prestar l'Administració.

5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
realitzar les gestions oportunes perquè l'acord de
col·laboració signat entre la Delegació de Govern i l'ICAIB
(Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears) i el
Col·legi de Graduats Socials i Gestors en data 15 de març,
que en aquest moment afecta únicament els tràmits inicials
en "estrangeria", s'ampliï a la resta d'actuacions necessàries
davant l'Administració (amb motiu de la documentació a
tramitar) i, que, per tant, no sigui una col·laboració
únicament i exclusivament per a l'inici dels
procediments/tràmits. En aquest sentit cal dir que així es fa
a altres comunitats autònomes amb altres col·legis
professionals d'advocats.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, a través de l'Oficina d'Informació a la
Immigració (OFIM), es coordini amb l’Oficina
d’Estrangeria dependent de la Delegació del Govern, dins
el marc de les seves competències i funcions d’informació
i tramitació en matèria d’estrangeria, atès que la conjuntura
actual requereix de més mitjans humans, i a intensificar la
col·laboració i la coordinació, així com a elaborar un
protocol de manera conjunta que ajudi a descongestionar el
sistema de cita prèvia.

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de 2019, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

A) RGE núm. 4786/19 i 4787/19, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
turisme d'excessos a les Illes Balears (1 i 2).

B) RGE núm. 4788/19, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme
d'excessos a les Illes Balears (3).

C) RGE núm. 4789/19, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme
d'excessos a les Illes Balears (4).

D) RGE núm. 4790/19, de la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme
d'excessos a les Illes Balears (5).

E) RGE núm. 5606/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures per part del Govern perquè els emprenedors puguin
tenir "una segona oportunitat" empresarial.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

La Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de 2019, debaté les
preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

F) RGE núm. 6657/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Gala de
l'OCB.

G) RGE núm. 6492/19, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
promoció del voluntariat a les Illes Balears.

H) 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.

I) RGE núm. 6687/19, de la diputada Esperança Sans i Regis,
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a eleccions del
10 de novembre.

J) RGE núm. 6744/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cap
d'informatius a IB3 Ràdio.

K) 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.

L) 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.

M) 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.

N) RGE núm. 6755/19, del diputat Ares Fernández i
Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperació dels butlletins informatius nocturns.

O) RGE núm. 6751/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
laboral a IB3.
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P) 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.

Q) RGE núm. 6752/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  ingressos
per publicitat a IB3.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5345/19, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a declaració d'interès autonòmic del projecte de millora i
reforma de les galeries de la Plaça Major de Palma, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra
8 i abstencions 0.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2019, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5600/19, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a exercir la transparència a
l'aeroport de Palma per protegir els drets dels ciutadans, amb
el resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 3, vots en
contra 10 i abstencions 0.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del conseller de Medi Ambient i

Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, sobre la gestió del Parc Nacional de Cabrera
(RGE núm. 4793/19).

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2019, tengué lloc la compareixença del conseller de Medi
Ambient i Territori, qui, acompanyat de la secretària general,
de la cap de Gabinet i del responsable de Comunicació,
informà sobre el tema indicat.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de compareixença del delegat del Govern de les

Illes Balears en funcions sobre la situació de les ajudes
estatals previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe
patida pel Llevant de Mallorca el passat mes d'octubre de
2018.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2019, s'acorda, per 12 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció,
de recaptar la presència del delegat del Govern a les Illes
Balears en funcions per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial RGE núm. 4589/19.

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de
2019, quedà decaiguda la pregunta esmentada, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cartografia de la posidònia, atesa
l'absència d'aquest diputat.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

C)
Elecció del càrrec de vicepresidenta de la Comissió de

Turisme i Treball.

A la Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de 2019, es procedí
a l'elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta, i en
resulta elegida, a proposta del Grup Parlamentari Popular,
aprovada per assentiment, la diputada Virginia Marí i
Rennesson.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Retirada del Punt 2 de la Proposició no de llei RGE

núm. 6431/19.

A la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre
de 2019, quedà retirat el punt 2 de la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mal funcionament i baixa qualitat del servei públic
ofert per l'Administració General de l'Estat mitjançant l'Oficina
d'Estrangeria de les Illes Balears.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Empat a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.

6095/19.

A la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de
2019, després de les tres votacions reglamentàries, es produí un
empat (6 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció) a la votació
de la proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels preus dels menús
escolars; en conseqüència, conformement amb l'article 101.3
del Reglament de la cambra, aquest empat s'haurà de dirimir en
el Ple.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 d'octubre de 2019, d'acord amb els articles 138 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 7486/19, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a la derogació de la Llei 2/2018,
de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les
Illes Balears.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

D'acord amb els articles 138 i següents del Reglament del 
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares presenta la següent

 PROPOSICIÓ DE LLEI DE DEROGACIÓ DE LA
LLEI 2/2018, DE 13 D'ABRIL, DE MEMÒRIA I

RECONEIXEMENT DEMOCRÀTICS DE LES ILLES
BALEARS

Exposició de motius

I

El 15 d'octubre de 1977 el Sr. Antonio Hernández Gil, com
a president de les Corts, rubricava l'aprovació de l'anomenada
Llei d'amnistia; una llei que declarava amnistiats tant els actes
d'intencionalitat política tipificats com a delictes i faltes
realitzats amb anterioritat al 15 de desembre de 1976; inclosos
els delictes de rebel·lió i sedició, objecció de consciència a la
prestació del servei militar per motius ètics o religiosos, actes
d'expressió d'opinió realitzats a través de premsa, impremta o
qualsevol altre mitjà de comunicació  -a títol d'exemple-, com
els delictes i les faltes que poguessin haver comès les autoritats,
els funcionaris i els agents de l'ordre públic, amb motiu o
ocasió de la recerca i persecució dels anteriors o els comesos
per aquests contra l'exercici dels drets de les persones.

Espanya, per decisió sobirana de les seves Corts, entrava
així en el període constituent constitucional, imbuïda en un
esperit de perdó.

Trenta anys més tard, el 28 de desembre de l'any 2007, va
entrar en vigor la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual
es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor
dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil
i la dictadura, més coneguda com Llei de memòria històrica.
Aquesta llei, d'un cop i amb un afany partidista i de revenja, va
voler esborrar la generositat d'aquell acte de perdó mutu
nacional que va suposar la Llei d'amnistia.

Aquesta Llei 52/2007 va ser una de les moltes normes
fundades en un prejudici ideològic que es van promulgar en
aquest període de la història d'Espanya. Va suposar que el
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poder legislatiu establís una veritat oficial sobre un tema tan
important i íntim per als espanyols com és la Guerra Civil.

Tal com la mateixa llei estableix: “estableix les bases
perquè els poders públics duguin a terme polítiques públiques
dirigides al coneixement de la nostra història i al foment de la
memòria democràtica”; és a dir, va obrir la porta al fet que tots
els parlaments, governs, institucions, etc., iniciessin accions
encaminades a reescriure la història d'Espanya, imposant una
veritat oficial i assenyalant a aquells que s'atrevissin a anar
contracorrent.

Aquesta llei assenyala bons i dolents en la història
d'Espanya i aporta una versió amb un evident biaix ideològic
d'esquerres. La Llei 52/2007 suposa un atac contra les bases de
l'actual estat de dret, la monarquia parlamentària, el lliure
desenvolupament de la personalitat i la dignitat de les persones,
la llibertat de pensament, ideològica, d'expressió, d'opinió,
d'informació i de càtedra; i en suma, contra la mateixa història
d'Espanya. Certament, no sols no és tasca del legislador
implantar una determinada memòria col·lectiva, sinó que li
hauria d'estar vedat.

II

Fruit de la Llei 52/2007, nombrosos parlaments autonòmics
de tota Espanya es van llançar, a conseqüència de la voràgine
normativa a la qual ens ha portat l'estat de les autonomies, a
dictar la seva pròpia norma en l'assumpte. Entre totes aquestes
lleis es troba la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i
reconeixement democràtics de les Illes Balears, llei que
continua el relat esbiaixat de la seva predecessora, creant bons
i dolents i promovent la divisió i la confrontació entre els
espanyols.

No hi ha molta diferència entre la normativa estatal i les
normatives autonòmiques, ja que en essència ataquen els
mateixos drets. En tot cas, les segones tenen un to encara més
agressiu contra
la llibertat.

III

La Constitució va ser redactada per ponents que
representaven diferents forces polítiques i que van establir que
tots els poders de l'Estat i, per tant, la legitimitat dels mateixos
ponents, emanaven de la sobirania nacional, que residia en el
poble espanyol. Aquests ponents representaven l'equilibri
polític al qual s'arribà i que es trenca amb la publicació de la
Llei 52/2007 i les seves rèpliques autonòmiques.

La Llei 52/2007 i totes les seves rèpliques llancen una
ombra de sospita sobre la Constitució. És a dir, el tenor
d'aquesta llei deixa clar que la Constitució no va ser prou
democràtica.

Aquest dubte que intencionadament es llança sobre la
Constitució té un objectiu concret: soscavar la legitimitat de la
monarquia parlamentària. A més, estableix una clara lloança a
la República, però no a la república com a sistema de govern,
ni tan sols a tot el període que va comprendre la II República
espanyola: l'elogi se centra en els últims mesos del Govern del
Front Popular, així com de les seves institucions, unitats,

partits; i vincula de manera inadmissible democràcia, república
i front popular.

Tot el que surt d'aquest marc no s'ajusta a la veritat oficial
i ha de desaparèixer per als autors d'aquesta llei. D'aquesta
manera la monarquia parlamentària, en no encaixar amb els
valors del Govern del Front Popular, es posa en dubte.

IV

Cal afegir que amb tota aquesta col·lecció normativa, el
poder legislatiu s'ha extralimitat en les seves funcions, legislant
sobre matèries que queden fora de la seva competència.

Els parlaments no tenen per funció fer relats històrics i
reescriure la història suplantant la labor professional dels
historiadors; sinó controlar l'acció del Govern i dictar lleis que
regulen la vida social per al bé comú. En aquest cas, el poder
legislatiu ha tipificat una veritat única. Amb això, ha trencat la
unitat política en la qual se sustenta la nació, discriminant
qualsevol espanyol que opini diferent; és a dir, ha censurat part
del poble espanyol en el qual resideix la sobirania nacional de
la qual reben legitimació. Hi ha matèries intangibles fora del
control de les majories, i la història n'és una.

V

Un altre dels aspectes de pes per procedir a la derogació de
la llei és la vulneració d'una sèrie de drets fonamentals
reconeguts a la Constitució:
• En primer lloc, atempta contra la igualtat de tots els

espanyols, ja que vulnera l'article 14 que serveix de clau per
als drets fonamentals. Aquesta llei procedeix a discriminar
i apartar una part del poble espanyol per la seva opinió, les
seves circumstàncies personals, socials o històriques; com
per exemple el bàndol en què van lluitar. Això promou el
rancor i evita el reconeixement a tots aquells que, en algun
moment de la història i per diverses causes, van vessar la
seva sang per Espanya sense importar el bàndol en el qual
estiguessin.

• En segon lloc, és una clara vulneració del dret a la llibertat
ideològica i de pensament reconeguda a l'article 16 de la
Carta Magna, ja que no permet més que un relat oficial i es
persegueix el dret a dissentir.

• Corol·lari de l'anterior, es menyscaba el dret de tota persona
al lliure desenvolupament de la seva personalitat, que és
fonament de l'ordre polític i social.

• Com a conseqüència del que es disposa a l'apartat anterior,
vulnera dos drets reconeguts en l'article 20:
• El dret a “expressar i difondre lliurement els

pensaments, les idees i les opinions mitjançant la
paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció.”

• La llibertat de càtedra.

VI

Es tracta d'una col·lecció normativa la finalitat immediata
de la qual és reobrir ferides, cridar a l'odi i crear divisió entre
els espanyols. La norma impedeix mirar cap al futur i la
solidaritat entre membres d'una mateixa nació. Torna a un
clima de crispació i impedeix que els espanyols aprenguin del
passat i mirin el futur per solucionar els seus problemes. Lluny
d'això, la norma pretén convertir el poble espanyol en esclau de



BOPIB núm. 18 -  31 d'octubre de 2019 767

l'any 1936, impedeix que la història segueixi el seu curs i tracta
que es mantingui estàtica a l'any esmentat.

Suposa un atac clar a la reconciliació nacional.

VII

No es pot determinar el passat col·lectiu des de la
perspectiva ideològica dels legisladors.

No s'ha d'imposar un relat que de manera manifesta falta a
la veritat tant per acció com per omissió.

El perill de crear una veritat oficial és desembocar en un
poder totalitari en què la dissidència no és un dret sinó causa de
persecució política, personal o professional.

Des del Grup VOX advoquem per la reconciliació de tots
els espanyols i pel respecte a la llibertat i a la història
d'Espanya. Per tot l'exposat anteriorment, considerant que no
han de seguir en vigor normes que provoquen rancor i divisió
entre els espanyols, el Grup Parlamentari VOX-Actua Balears
presenta la següent proposició de llei:

Article únic
Disposició derogatòria

Queda derogada la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria
i reconeixement democràtics de les Illes Balears.

Palma, 25 d'octubre de 2019
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 d'octubre de 2019, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb l'inici
del curs escolar, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
4066/19.

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.
4066/19, relativa a política general del Govern en relació amb
l'inici del curs escolar, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment del
nombre d’alumnes que es produeix progressivament cada inici
del curs escolar i insta el Govern de les Illes Balears a realitzar

una previsió i una planificació adequades per donar resposta a
les seves necessitats educatives.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa aquest curs 2019-2010 un pla de xoc
contra l’abandonament escolar prematur, el fracàs escolar i
l’absentisme, ateses les alarmants xifres educatives de la nostra
comunitat.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
planificar millor les obres als centres educatius perquè no
interfereixin amb la jornada escolar i ocasionin molèsties a
docents i alumnes, com ha passat enguany amb les obres al pati
del CEIP Ses Comes de Portocristo, a Marratxi o als
desperfectes per goteres del CEIP Molinar, entre d'altres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment als seus compromisos sobre ràtios
signats amb la comunitat educativa l’any 2015 dins aquest curs
escolar 2019-2020, i a dotar els centres educatius de la xarxa
sostinguda amb fons públics de suficients recursos per reduir el
nombre d’alumnes fins a 20 nins/aula en Infantil, 25 en
Primària i 30 en Secundària i Batxillerat; i a informar aquesta
cambra de la solució adoptada abans de final d’any.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques actives per millorar el nivell de
competències bàsiques educatives dels alumnes de les Illes.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar la plantilla de la Inspecció educativa,
actualment insuficient, incrementar adequadament el nombre de
places i convocar oposicions per a la seva cobertura.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la dotació de recursos i personal
específic per atendre la diversitat d’alumnes, així com a
incrementar el personal de suport adequat per als alumnes amb
necessitats especials i per als alumnes amb necessitats de suport
específic, amb coordinació amb el que informin els serveis
tècnics, la Inspecció educativa i l’IAQSE.

Palma, 26 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 d'octubre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 7375/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
places facultatives de psiquiatres i psicòlegs a la salut
pública de les Illes Balears.

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

Quin nombre de noves places de psiquiatres i psicòlegs té
previst incorporar el 2020 la consellera de Salut, a totes les
illes, per dotar el servei públic d'atenció a la salut mental?

Palma, a 22 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

B)
RGE núm. 7392/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a reunions de la Comissió d'estudi i disseny del
model autonòmic d'emergències.

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

Quantes vegades s'ha reunit la Comissió d'estudi i disseny
del model autonòmic d'emergències creada pel Consell de
Govern de 23 de novembre de 2018?

Palma, a 22 d'octubre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 7393/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a conclusions de la Comissió d'estudi i disseny del
model autonòmic d'emergències.

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

A quines conclusions ha arribat la Comissió d'estudi i
disseny del model autonòmic d'emergències creada pel Consell
de Govern de 23 de novembre de 2018?

Palma, a 22 d'octubre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

D)
RGE núm. 7394/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a propostes definitives de la Comissió d'estudi i
disseny del model autonòmic d'emergències.

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

Quines són les propostes definitives de la Comissió d'estudi
i disseny del model autonòmic d'emergències creada pel
Consell de Govern de 23 de novembre de 2018?

Palma, a 22 d'octubre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

E)
RGE núm. 7403/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (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.

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

Quines modificacions ha patit el Pla d’usos que es va
presentar públicament el passat mes de juny de 2018 per part
de la Conselleria de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

F)
RGE núm. 7404/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (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.

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:
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Quines modificacions ha patit el projecte de reconversió del
centre Verge del Toro?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 7405/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (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.

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

Té decidit de manera definitiva la Conselleria de Salut del
Govern balear si el futur centre Verge del Toro es destinarà a
sociosanitari, a sanitari o a ambdós?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

H)
RGE núm. 7406/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (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.

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

Quin nombre de llits tenen previst dotar? A quins serveis es
destinaran?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

I)
RGE núm. 7407/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (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.

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

Quin nombre de professionals està previst que s'incorporin?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

J)
RGE núm. 7408/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (6).

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

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

Té previst albergar places de dependència (geriàtric) i, si és
així, si dependran del consell insular o del Govern?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

K)
RGE núm. 7409/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (7).

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

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
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cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

Considera la Conselleria de Salut de les Illes Balears la
possibilitat de traslladar les urgències de Dalt Sant Joan al futur
centre Verge del Toro? Si és així, en base a quins criteris i
estudis té previst aquest canvi?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

L)
RGE núm. 7410/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (8).

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

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

Considera la Conselleria de Salut de les Illes Balears la
possibilitat de dotar el centre Verge del Toro de radiologia i
laboratori? Si és així, en base a quins criteris i estudis té previst
aquesta incorporació?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

M)
RGE núm. 7411/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (9).

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

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

Quin és el cost a dia d'avui de les actuacions de la primera
fase amb una inversió total anunciada de 2.7 milions d'euros de

rehabilitació de la façana, la coberta i la infraestructura de
l'edifici? Quin és el cost final previst?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 7412/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (10).

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

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

Quin calendari té previst la conselleria respecte de quan
estarà el centre a disposició dels usuaris?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 7413/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a edifici del Verge del Toro (11).

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

Segons es va anunciar per part de la Conselleria de Salut del
Govern balear, la recuperació de l'edifici Verge del Toro de
Maó, s’integra en el Pla d’atenció a persones amb malalties
cròniques, que està desenvolupant la Conselleria de Salut del
Govern balear, encara que prèviament també s’havia anunciat
que l’objectiu de l’edifici Verge del Toro seria albergar un
centre sociosanitari. Per tant demanem:

La previsió pressupostària inicial era de 9 milions d'euros
en total, es manté aquesta previsió?

Palma, a 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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P)
RGE núm. 7414/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suspensió del programa d'acompanyament escolar.

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

Per quina raó el Govern ha suspès el programa
d'acompanyament escolar?

Palma, a 23 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 7445/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
assistència sanitària per mor de la posidònia.

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

Una vegada acabada la temporada d'estiu, quants de casos
d'assistència sanitària s'han donat a causa de la posidònia? Si
n'és el cas, quants han requerit ingrés hospitalari?, quina ha
estat la causa concreta que ha provocat l'assistència sanitària?

Palma, a 23 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

R)
RGE núm. 7446/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
assistència sanitària a les platges.

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

Una vegada acabada la temporada d'estiu, quants de casos
d'assistència sanitària i ingrés hospitalari s'han donat a les
platges per:
• picades de grumers i altres organismes marins animals o

vegetals
• exposició al sol
• accidents de banyistes amb embarcacions?

Palma, a 23 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

S)
RGE núm. 7447/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
assistència sanitària a platges urbanes.

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

Una vegada acabada la temporada d'estiu, pot especificar
quants de casos d'atenció sanitària han succeït a platges
urbanes? Si la resposta és sí, quants d'aquests han succeït a
platges urbanes?

Palma, a 23 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Ferrà i Terrassa

T)
RGE núm. 7485/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en relació amb l'antiga depuradora de 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.

Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina situació es troba
i quines accions concretes pensa adoptar en relació amb l'antiga
depuradora de cala En Porter (Alaior-Menorca)?

Palma, a 25 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

U)
RGE núm. 7492/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a urgències ateses a
l'Hospital de Formentera 2015 a 2019.

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

Quantes urgències s'han atès a l'Hospital de Formentera en
el transcurs dels anys 2015, 2016, 2017, 2018 i fins a dia 31
d'octubre de 2019?

Palma, a 25 d'octubre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas



772 BOPIB núm. 18 -  31 d'octubre de 2019

V)
RGE núm. 7493/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a persones ateses per
l'Oficina d'atenció a les drogodepèndències de l'Hospital de
Formentera.

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

Quantes persones han estat ateses per part de l'Oficina
d'atenció a les drogodependències de l'Hospital de Formentera
des de la creació d'aquest servei?

Palma, a 25 d'octubre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

W)
RGE núm. 7494/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motiu per deixar de
publicar les memòries anuals del Servei de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament 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 Govern ha deixat de publicar les
memòries anuals del Servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'octubre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

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

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7497/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
postura que adoptarà la Sra. Armengol davant la signatura
de la "Declaració de la Llotja de Mar" pels seus socis en el
Govern.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Presidenta, quina postura adoptarà amb els seus socis
de govern davant la recent signatura de la declaració pel dret
d'autodeterminació i l'alliberament dels "presos polítics"?

Palma, 28 d'octubre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

B)
RGE núm. 7504/19, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de l'EPA.

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

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, com
valora les darreres dades de l'EPA en relació amb les Illes
Balears?

Palma, 28 d'octubre de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 d'octubre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 7568/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
Govern 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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, què espera per expulsar MÉS per Mallorca
del seu govern?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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D)
RGE núm. 7569/19, del diputat Sergio Rodríguez i

Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a Cossos i Forces de l'Estat.

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

Sra. Pilar Costa, el Govern de les Illes Balears dóna suport
a les actuacions dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat,
dels mossos i dels cossos de seguretat i emergències en els
aldarulls succeïts a Catalunya?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré

E)
RGE núm. 7626/19, de la diputada Patrícia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a derivació
de pacients al decret de garantia de demora.

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.

Creu que els criteris per derivar pacients al Decret de
garantia de demora estan donant una bona resposta?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
La diputada
Patrícia Font i Marbán

F)
RGE núm. 7628/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajust dels projectes
a finançar amb l'ITS de 2019 als objectius que estableix la
llei.

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

Considera el Govern que els projectes a finançar amb l'ITS
de 2019 s'ajusten als objectius que estableix la llei de l'impost?

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

G)
RGE núm. 7629/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a incorporació de l'Impost de Turisme Sostenible
a despesa corrent als pròxims pressuposts.

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

Sra. Consellera, incorporarà l'Impost de Turisme Sostenible
a despesa corrent per poder quadrar els pròxims pressuposts
d'aquesta comunitat?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

H)
RGE núm. 7630/19, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a impuls de mesures per potenciar el comerç.

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

Pensa el Govern impulsar mesures per potenciar el nostre
comerç com la creació d'una escola universitària de comerç a
Balears?

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 7631/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i

Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
desviacions pressupostàries en els projectes de l'ITS.

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 pot afectar al pressupost de 2020 que els projectes a
realitzar amb l'ITS tinguin desviacions i acabin costant molt
més del pressupostat?

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero
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J)
RGE núm. 7633/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm.

7654/19), de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de
l'ecotaxa per compensar les retallades en els comptes 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.

Com valora el Govern que s'utilitzi l'ecotaxa per compensar
les retallades en els comptes del Govern?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

K)
RGE núm. 7634/19, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
pluriennal per a la pesca demersal de la Mediterrània
occidental.

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 està adoptant la Direcció general de Pesca
del Govern de les Illes Balears davant l'entrada en vigor el
proper 1 de gener de 2020 del reglament de la UE 2019/1022,
relatiu al Pla pluriennal per a la pesca demersal de la
Mediterrània occidental?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

L)
RGE núm. 7635/19, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desdotar
places de funcionaris no cobertes.

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.

Quina valoració fa la consellera d'Administracions
Públiques i Modernització de la decisió de desdotar les places
de funcionaris no cobertes?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

M)
RGE núm. 7636/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de reforç davant una possible interrupció del
subministrament elèctric a Menorca.

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears que
Menorca, un any després de la interrupció del subministrament
d'electricitat que durant 56 hores va afectar 38.228 usuaris, no
disposi encara de mesures de reforç davant una incidència
similar?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

N)
RGE núm. 7637/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament de la totalitat de les places de l'ampliació del
geriàtric de Ferreries.

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 la consellera d'Afers Socials complir la promesa
feta al poble de Ferreries de finançar la totalitat de les places de
l'ampliació del seu geriàtric i que, per tant, es reflecteixi en els
pressuposts generals de la CAIB per a 2020?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

O)
RGE núm. 7638/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura a les
necessitats de diàlisi peritoneal que hi ha a l'illa de
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.

Quines actuacions té previst dur a terme el Govern per
donar cobertura a les necessitats de diàlisi peritoneal que hi ha
a l'illa de Menorca?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
El diputat
José Luis Camps i Pons
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P)
RGE núm. 7639/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions
d'empreses públiques i privades en matèria de transport
ferroviari.

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

Considera el Govern que actua amb els mateixos criteris
quant a les inspeccions d'empreses públiques i privades en
matèria de transport ferroviari?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

Q)
RGE núm. 7640/19, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització
fiscal.

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 l'harmonització fiscal anunciada per la ministra
Montero recentment?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 7641/19, del diputat Mariano Juan i Guasch,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a intrusisme en
matèria de transport a Eivissa.

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

Quines mesures ha pres i pensa prendre per tal de combatre
l'intrusisme en matèria de transport a Eivissa?

Palma, a 29 d'octubre de 2019
El diputat
Mariano Juan i Guasch

S)
RGE núm. 7642/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat de les
negociacions davant la Unió Europea, que ha anunciat el
Govern, sobre la instal·lació dels generadors a l'illa de
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.

Quin és l'estat de les negociacions davant la Unió Europea,
que ha anunciat el Govern de les Illes Balears, per a la
instal·lació de generadors amb l'objectiu de millorar la
precarietat energètica de l'illa de Menorca?

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

T)
RGE núm. 7643/19, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
acords i polítiques dels Acords de Bellver que no podrà
complir el Govern amb els pressuposts generals de la CAIB
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 a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. presidenta, amb el projecte de llei de pressuposts de la
CAIB per a l'any 2020 i davant l'anunci del pla d'ajust
pressupostari, quins acords i polítiques dels Acords de Bellver
no podrà complir el Govern?

Palma, a 30 d'octubre de 2019
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 d'octubre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari  El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers
de Moda i Alimentació.

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

L'Ajuntament d'Inca, a la sessió plenària celebrada el 21 de
novembre de 2017, va aprovar per unanimitat una moció
presentada pel Grup Municipal d'El Pi per instar el Govern de
les Illes Balears a impulsar el procés de clusterització dels
sectors industrials de la moda i de l'alimentació i que ambdós
tinguessin la seva seu a Inca, concretament al Centre Bit de la
localitat.

El propòsit dels clústers és millorar la competitivitat de les
empreses reforçant-ne l'estratègia i les condicions de l'entorn on
competeixen. Els beneficis que reporten per a les
organitzacions empresarials són nombrosos: des del
desenvolupament del coneixement sobre el negoci
(competència, cadena de valor, etc.) fins a l'intercanvi
d'informació estratègica entre els membres del clúster, passant
per la capacitat d'innovació en el model de negoci i pel disseny
d'una estratègia agrupada d'internacionalització. En conjunt,
assolir uns avantatges competitius essencials que ens
diferenciïn en els mercats globals i locals.

Per la seva tradició industrial, per la seva situació
geogràfica dins l'illa de Mallorca i per la importància
econòmica del sector de la moda, que suposa el 55,92% en
facturació, Inca reuneix les millors condicions per instal·lar les
seus dels clústers industrials de la moda i l'alimentació, que
permetrien, a més, la reactivació econòmica de tota la comarca
del Raiguer.

Respecte de l'edifici on instal·lar-los, la seva ubicació al
Centre Bit d'Inca permetria donar un autèntic protagonisme a
aquestes instal·lacions i utilitzar-les per al seu vertader
objectiu: donar suport i oferir tot un ventall de serveis al teixit
empresarial i per als emprenedors. Tot i això, no ens oposaríem
que se li trobés una altra ubicació, sempre que sigui dins el
municipi d'Inca.

En una visita a Inca -el passat 9 d'octubre- el vicepresident
del Govern Juan Pedro Yllanes va donar suport la proposta que
Inca sigui la seu del futur clúster de moda "per la importància
del sector del calçat i l'atractiu que pot suposar per a les firmes
de moda".

Amb data de 22/02/2018, la Comissió d'Economia del
Parlament de les Illes Balears va aprovar la proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari El Pi amb el següent
contingut: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar el procés de clusterització dels
sectors industrials del sistema productiu balear i concretament
els clústers de la moda i de l'alimentació", publicada al BOPIB
núm. 133, de 09/03/2018.

Un cop constatat que el Govern de les Illes Balears no ha
impulsat cap procés de clusterització en aquest sentit, El Pi-
Proposta per les Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el procés de clusterització dels sectors
industrials del sistema productiu balear i concretament els
clústers de la moda i de l'alimentació.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que instal·li a la localitat d'Inca la seu del clúster
industrial de la moda.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que instal·li a la localitat d'Inca la seu del clúster
industrial de l'alimentació.

Palma, 16 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 7472/19, dels Grups Parlamentaris 

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
elaboració de l'estratègia de paisatge de les Illes Balears.

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

El futur mai no va dependre tant de nosaltres mateixos com
hi depèn ara, i mai no va ser tan gran el desafiament a què ens
enfrontem. En els pròxims anys ens jugam com volem que
siguin les nostres illes de futur. El futur de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, o és sostenible o no serà.

El canvi climàtic ja impacta sobre els nostres recursos i ens
obliga a plantejar-nos com l’hem d’afrontar; el creixement de
la població i el consum de territori i els recursos que implica,
ens impulsa a adoptar noves estratègies per organitzar la nostra
societat.

Això fa que dins del camp de l’urbanisme i l’ordenació
territorial es plantegin nous reptes, aquestes polítiques són les
que en aquests moments han de donar una resposta satisfactòria
als reptes que de futur haurem d’assumir, i ho han de fer des de
tots els vessants que ens ofereixen.

El moment històric que vivim, es un moment crucial quant
a la sostenibilitat, ho és especialment a les Illes Balears, pel sol
fet de ser unes illes, acompanyat per la pressió territorial que el
seu milió d’habitants i els mes de 13 milions de visitants
exerceixen sobre el nostre territori.

En la nostra comunitat autònoma la planificació territorial
i urbana ha vengut marcada per tres factors principals: la lluita
entre els sectors que volen el creixement sense límits i els
sectors que volen una major defensa del territori i el paisatge;
el procés d’urbanització de tot el territori illenc, de la mà de
l’activitat turística i l’activitat terciària; i el debat sobre l’ús, la
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disponibilitat i el control del territori i dels recursos naturals en
els espais limitats que són les Illes.

Part de l’activitat legislativa dels governs progressistes a
Balears s’ha centrat en la protecció d’indrets i espais d’alt valor
natural, ecològic i paisatgístic, i part de l’activitat legislativa
dels governs conservadors ha estat la d’intentar contrarestar
aquesta tasca protectora.

Per tant, dins d'aquest context l'element del paisatge és
importantíssim.

A la legislatura que acabam d’iniciar, les administracions
públiques ens enfrontam a un nou repte i a un canvi de
paradigma, canvi que hem d’aprofitar per implantar i recuperar
les polítiques de paisatge.

El paisatge es la nostra senya d’identitat, el paisatge de
Balears és ric i divers. És un recurs econòmic de primer ordre
i també un valor ambiental fonamental.

Però al mateix temps hem de ser conscients que el seu
deteriorament és evident i molt ràpid a espais com els de les
àrees periurbanes, les aglomeracions metropolitanes, les
immediacions de les carreteres o alguns torrents; o al medi rural
on el deteriorament és degut a l’abandonament de l’activitat
agrària i ramadera, a elements de contaminació visual o a
tipologies edificatòries que res no tenen a veure amb l’entorn,
provocades moltes vegades per parcel·lacions il·legals.

Per tant, des de les administracions públiques les línies de
treball relatives a l’ordenació territorial i també urbanística han
d’integrar l’element del paisatge com element transversal i
també vertebrador.

Hem d’assumir com una obligació la promoció i el
desenvolupament d’una política específica i coordinada per
salvaguardar els valors paisatgístics, gestionar els processos de
canvi territorial, millorar i requalificar paisatges degradats i
fomentar l’accés públic al paisatge i la seva interpretació,
agafant com a marc de referència el Conveni Europeu del
Paisatge (CEP) del Consell d’Europa.

El text definitiu d’aquest conveni, adoptat pel Comitè de
Ministres del Consell d’Europa el 19 de juliol de 2000, es va
obrir a la signatura de les parts a Florència, el 20 d’octubre de
2000, i va entrar en vigor l’1 de març de 2004. Espanya el va
ratificar el novembre de 2007 i està en vigor des del primer de
març de 2008.

Com a passa prèvia, seria desitjable que el Govern de les
Illes Balears, a més de la resta d’institucions, consells i
ajuntaments, assumís els principis, els objectius i les mesures
que conté el Conveni Europeu del Paisatge, per la qual cosa
hem de fomentar l’adhesió de tots i cadascun.

La necessitat d’una política explícita i coordinada de
paisatge per a Balears es fonamenta en l’existència d’un
patrimoni paisatgístic singular, divers i fràgil, que requereix ser
preservat, gestionat i valorat.

La realitat material del paisatge és, a més, a la base de
percepcions socials sobre les quals es construeixen tant la
identitat dels habitants de cadascuna de les Illes, com una part

significativa de les imatges que contribueixen a l’atractiu
turístic de Balears.

Aquesta estratègia ha de passar per la concepció del
paisatge, oberta al territori -a tots els territoris-, al temps
històric i al futur, amb un caràcter clarament prospectiu, i
oberta a les persones.

Ha de tenir en compte que tots els paisatges, no només els
més valuosos o els més ben conservats, sinó també els
quotidians, mereixen atenció i govern, per la qual cosa no
basta, com fins ara, la tutela protectora per als paisatges
rellevants, sinó que es requereix també la gestió, l'ordenació i
la requalificació dels paisatges evolutius i dels degradats.

L’Estratègia ha de tenir una concepció integradora del
paisatge, basada en la necessitat d’actuar paisatgísticament
sobre tot el territori i a diferents escales, i de potenciar el
caràcter del paisatge com a valor i fortalesa per al
desenvolupament sostenible insular i local.

A la vista de l’exposat, els grups parlamentaris sotasignants,
presentem la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar l’estratègia de Paisatge de les Illes Balears,
amb quatre grans objectius:

a) Millora del coneixement, la formació i la sensibilització
en matèria de paisatge, tant de la societat civil com dels poders
públics.

b) Implementació de la protecció, la gestió i l'ordenació de
paisatge a través de la redacció de la Llei de paisatge de les
Illes Balears o bé amb la integració en la legislació territorial
i urbanística.

c) Foment de l’accés públic al paisatge i la seva
interpretació.

d) Impuls de la cooperació en matèria de paisatge a
diferents escales, des de l’autonòmica fins a la internacional, en
l’àmbit de l’estudi de la dimensió paisatgística de les polítiques,
els programes internacionals i les bones pràctiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, als consells insulars i als ajuntaments de Balears que
s’adhereixin als principis, els objectius i les mesures que conté
el Conveni Europeu del Paisatge, ratificat per Espanya el mes
de novembre de 2017.

3. El Parlament de les Illes Balears traslladarà aquests acords
al Govern de les illes Balears, a la Conselleria de Medi
Ambient i Territori, als consells insulars i als ajuntaments de
les Illes Balears.

Palma, 24 d'octubre de 2019
Els diputats
Mercedes Garrido i Rodríguez
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 d'octubre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir
situacions d'incobrament de nòmines per part dels
treballadors d'empreses entre la presentació de
fallida/concurs i la seva declaració judicial, 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 El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.

Exposició de motius

La crisi patida a les Illes Balears a conseqüència de la
insolvència del gran operador Thomas Cook ha posat de
manifest la necessitat d'introduir reformes legals per protegir
Els treballadors davant situacions d'aquestes característiques.
Encara que de forma extraordinària el Govern de les Illes
Balears hagi posat en marxa una ajuda de 500 euros mensuals
amb un màxim de 4 mesos per als treballadors, és evident que
aquesta mesura no fa més que demostrar la mancança que
presenta el sistema.

Efectivament, quan una empresa presenta la fallida o EL
concurs davant l’òrgan judicial corresponent, normalment el
que passa és que els treballadors d’aquesta empresa deixen de
cobrar transitòriament la seva nòmina però han de continuar
anant al seu lloc de feina i no poden canviar de feina ni passar
a l'atur perquè això suposaria la renúncia als seus drets laborals
consolidats com ara la indemnització per acomiadament. Han
d'esperar durant un termini d'uns quants mesos que el
procediment d'insolvència avanci. Serà, un pic declarat, quan
podran rebre el pagament de les nòmines endarrerides, sigui per
part de l'empresa o per part del FOGASA.

Resulta imprescindible que el Govern de l'Estat introdueixi
les modificacions normatives pertinents per acabar amb la
desprotecció que pateixen els treballadors entre la presentació
del concurs i la seva declaració judicial. En situacions com
aquestes, l’Estat podria habilitar el cobrament anticipat per part
del FOGASA o podria crear un fons d'ajuda recuperable un pic
es cobrin les nòmines pendents.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

Instar el Govern de l'Estat a introduir els canvis normatius
i econòmics que permetin que els treballadors afectats per la
insolvència de l’empresa en la qual fan feina puguin cobrar,
entre la presentació de la insolvència i la seva declaració
judicial, la seva nòmina o una ajuda a compte del futur
pagament de les nòmines pendents.

Palma, 21 d'octubre de 2019
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 7434/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a Policia Nacional de Maó, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

Balears s'està consolidant com una nova ruta d'entrada de
pasteres procedents del nord d'Àfrica. De fet, les màfies que
organitzen aquest tipus de travessies veuen la ruta de Balears
com una molt bona opció, perquè la consideren menys vigilada
que altres vies, tals com la ruta de l'estret de Gibraltar o la ruta
amb destinació a França.

En els dos últims mesos, Menorca ha rebut tres pasteres
plenes d'immigrants il·legals. Aquest fet ha posat a prova la
capacitat dels serveis socials i de la policia de l'illa, que s'han
vist completament desbordats. S'ha demostrat que alguns
immigrants, els arribats en aquestes tres pasteres, han col·lapsat
un Consell insular de Menorca, més acostumat als discursos
polítics que a la gestió, la qual cosa ha desmuntat l'absurda
petició del batle de Maó d'acollir els més de cent immigrants
il·legals de l'Open Arms, perquè ni hi ha mitjans, ni capacitat
d'acolliment a Menorca, per poder fer-se càrrec d'aquestes
persones.

I, si alguna cosa s'ha posat en evidència amb l'arribada
d'aquestes tres pasteres, ha estat la precarietat amb la qual els
efectius policials a Menorca, concretament a Maó, tenen per
exercir la seva feina. La Policia Nacional pateix una manca
absoluta de mitjans humans, imprescindibles per a aquesta
mena de situacions, i tampoc no compten amb una
infraestructura adequada per realitzar la seva tasca.

La comissaria de la Policia Nacional de Maó està obsoleta
i pendent de reubicació des de fa anys, i es troba en aquests
moments en pèssimes condicions, tant per als mateixos
funcionaris com per als ciutadans o detinguts que han d'utilitzar
les seves dependències.

L'edifici on es troba actualment la Policia Nacional de Maó
a la Plaça Miranda hauria d'haver estat abandonat ja fa 15 anys
per traslladar-se a un edifici nou en un solar de la Via Ronda,
cedit per l'Ajuntament de Maó. Allà s'hauria d'haver edificat
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una nova comissaria de la Policia Nacional, encara que,
passada més d'una dècada, la situació encara està igual.

El març d'aquest any, la delegada del Govern a Balears,
Rosario Sánchez, actual consellera d'Hisenda, va anunciar
després de la Junta de Seguretat que va tenir lloc a Maó, que la
nova Comissaria de la Policia Nacional s'havia inclòs en el Pla
d'Infraestructures del Ministeri de l'Interior, amb un cost de 3,5
milions d'euros. Set mesos després de les seves declaracions, no
hi ha hagut  cap avanç i tot està paralitzat.

Per tot això presentem la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat que,
de manera urgent, doti dels mitjans materials i, sobretot,
humans la Comissaria de la Policia Nacional de Maó perquè
pugui desenvolupar la seva labor en condicions òptimes i
segures, especialment amb l'arribada de pasteres amb
immigrants il·legals.

2. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
construir la nova Comissaria de la Policia Nacional en
compliment del Pla d'Infraestructures del Ministeri de l'Interior,
de manera que les obres comencin abans del 31 de desembre de
2019.

Palma, 22 d'octubre de 2019
El portaveu suplent
Sergio Rodríguez i Farré

C)
RGE núm. 7483/19, del Grup Parlamentari 

Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent contra
la la meningitis A, C, W i Y, davant la Comissió de Salut.

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

El Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola
de Pediatria (AEP) recomana avançar als 12 mesos la vacuna
contra la meningitis; això és, la tetravalent enfront de la
meningitis A, C, W i Y.

La seva recomanació, evidentment, ha estat recollida per
l'Associació Espanyola de Pediatria, que ha manifestat la
indicació que se subministri als nens als 12 mesos des del seu
naixement.

Aquesta recomanació ha estat transmesa a l'Administració,
i els facultatius informen d'aquesta recomanació a les famílies
en les consultes pediàtriques.

A les Illes Balears avui no està inclosa en el calendari
oficial de vacunació. Per això, en la nostra comunitat les
famílies es veuen obligades a assumir el cost quan decideixen
procedir a la vacunació, seguint les recomanacions dels
pediatres.

És sabut que la meningitis és potencialment greu i és una
malaltia que afecta de manera més sensible els nens i els
nadons. Els menors d'un any són els més vulnerables davant els
serotips W i Y.

La tetravalent enfront de la meningitis A, C, W i Y és una
vacuna que dóna cobertura a 4 serogrups de la meningitis. Amb
la vacunació als dotze mesos es cobreixen els 5 primers anys de
vida, per protecció directa d'un a quatre anys i per protecció de
grup dels menors d'un any. La dosi dels dotze anys, en canvi,
cerca protegir els adolescents fins als 22 anys per protecció
directa i, per protecció indirecta, disminuir el risc de tota la
població.

Els experts coincideixen avui que la vacunació enfront de
Men ACWY ha d'arribar als nens durant el seu primer any de
vida i, en què es s'ha d'actuar davant l'emergència i mortalitat
dels nous serogrups emergents com el W i l'Y, així com els
grups d'edat als quals més afecten i que registren una major
incidència, principalment en nens menors d'un any, el grup
d'edat de un i quatre anys i els adolescents, justifiquen aquesta
mesura. A més, reconeixen la necessitat d'ampliar la
immunització enfront d'aquests serogrups emergents W i Y, ja
que a Espanya la incidència del serogrup W s'ha multiplicat per
dotze des de la temporada 2014/2015, mentre que la del
serogrup Y ho ha fet per cinc. Les dades han demostrat que, en
aquests últims anys, aquesta incidència ha augmentat. I, aquests
serogrups presenten una taxa de mortalitat superior als
serogrups B i C. Els experts manifesten que, en la temporada
epidemiològica d'octubre de 2018 a maig de 2019 els casos
causats pels serogrups A, C, W i Y ha ascendit un 45,3%, i han
descendit els casos causats pels serogrups en un 35,4%.
D'aquesta manera, es posa de manifest que els serogrups W i Y
cada vegada són més predominants i estan prenent major
protagonisme a Espanya.

S'ha constatat un augment de les meningitis pels tipus W i
Y en països com Regne Unit i Holanda. Pel que respecta a la
nostra comunitat autònoma, recentment, l'Associació de
Pediatres d'Atenció Primària de Balears (APapIB) va
manifestar que a tota Espanya s'han duplicat i que s'ha passat de
23 a 48 casos per meningococ W i de 17 a 35 pel serotip Y.

Es pot dir que, les malalties provocades pels bacteris W, Y,
i C ja igualen les de la B més prevalent.

Seguint les recomanacions que cada any es realitzen pel
Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de
Pediatria, tant des de “SOPEBA” (Societat de Pediatria de
Balears) com des d'“APapIB”, ja han reclamat a la Conselleria
de Salut que el fàrmac tetravalent s'inclogui als menors d'un
any; per tant, que s'inclogui en el calendari oficial de vacunes.

La comunitat autònoma de les Illes Balears ha de ser una
altra de les comunitats autònomes que adopti la decisió de la
inclusió d'aquesta vacuna, com s'ha fet en altres comunitats.

En definitiva, aquesta és una qüestió de salut pública que ha
d'abordar-se d'immediat per evitar malalties en el present i,
sobretot, per exercir una labor preventiva, per tal d'evitar
contagis i el desenvolupament de malalties futures.

Davant aquesta nova situació, entenem que la Conselleria
de Salut i Consum ha d'actuar d'acord amb les recomanacions
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realitzades pels especialistes i científics en l'àmbit de la
medicina i, especialment, els pediatres; per la qual cosa el
fàrmac Tetravalent enfront de la meningitis A, C, W i Y, en la
dosi dels nadons (fins als 12 mesos) ha de ser objecte d'inclusió
en el calendari oficial de vacunació.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que els
especialistes en medicina pediàtrica recomanen i les famílies
sol·liciten la vacunació de la tetravalent enfront de la
meningitis A, C, W i Y, en la dosi corresponent al primer any
del naixement dels nins.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
procedeixi a la inclusió en el calendari oficial de vacunacions
de la vacuna tetravalent enfront de la meningitis A, C, W i Y,
a partir de gener de 2020.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
s'adoptin les mesures oportunes per dotar pressupostàriament
dels recursos econòmics necessaris per a la posada en marxa de
la vacuna en el calendari aplicable a partir de gener 2020.

Palma, 24 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
El portaveu
Marc Pérez-Ribas i Guerrero

D)
RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris 

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
foment de la reducció dels vehicles a motor i promoció del
transport públic, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

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

El passat mes d'agost de 2017 l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) posà en funcionament una nova iniciativa
per al foment del transport públic: la Targeta Verda
Metropolitana. Aquesta mesura arrancava simultàniament a les
mesures anunciades de restriccions de circulació de
determinades tipologies de vehicles a motor a l'àrea
metropolitana de Barcelona i es basa, a més, amb altres
iniciatives similars com la implantada a París.

Es tracta d'un títol de transport personal i transferible dintre
dels membres de la unitat familiar que permet utilitzar de
manera il·limitada i gratuïta durant tres anys tots els serveis de
transport públic integrats dins de les 6 corones tarifàries de
l'ATM. Qui desballesti un vehicle antic i contaminant i es
comprometi a no comprar un nou vehicle, tindrà tres anys d'ús
gratuït del transport públic metropolità.

Aquesta iniciativa va néixer amb la idea de reduir la
contaminació i millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis i a
la vegada representa una alternativa real en el moment en què
es comencin a`aplicar restriccions a la circulació de vehicles
contaminants a les Zones de Baixes Emissions (ZBE). El servei
és gestionat per l'AMB. La Generalitat de Catalunya el farà
extensiu a la resta de municipis amb el nom de T-Verda.

La persona resident a l'àrea metropolitana de Barcelona
(Municipis AMB) sol·licitant de la targeta T-verda ha
d'acreditar:

- Ser major d'edat.
- Estar empadronat dins l'àmbit de l'àrea metropolitana de
Barcelona.
- Haver desballestat un vehicle de la seva titularitat,
comprometre's a no adquirir-ne cap durant la vigència de la
T-verda. Només tindran validesa els vehicles desballestats
els darrers 6 mesos des de la sol·licitud d'aquest títol de
transport i que paguin l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM) en algun dels municipis de l'àmbit de
l'ATM.
- Acreditar que ha estat propietari del vehicle desballestat
com a mínim els darrers sis mesos abans del
desballestament.
- No haver adquirit cap nou vehicle els sis mesos anteriors
a la data de desballestament del vehicle.
- Els vehicles de propietat del sol·licitant hauran del ser els
següents:
• Turismes dièsel (M1) fins a EUR 3 (matriculats abans

de 2006. Sense etiqueta de la DGT).
• Turismes gasolina (M1) o gas fins a EUR 2 (matriculats

abans de 2000. Sense etiqueta de la DGT).
• Moto tipus pre-EUR o EUR 1 (ciclomotors matriculats

abans del 17/06/2002 i motocicletes matriculades abans
del 01/07/2004).

Des de l'AMB es va calcular que prescindir d'un vehicle de
motor suposa els següents estalvis econòmics als seus usuaris:

- 4.000 euros a l'any, per a cotxes de benzina.
- 3.750 euros l'any, per a vehicles dièsel.
- 1.300 euros l'any, per a les motos.

En el moment d'efectuar l'alta a aquesta T-Verda, l'usuari
autoritza l'AMB a accedir a les seves dades dipositades a la
DGT i a l'AEAT i als padrons municipals amb la finalitat de
verificar que durant el període de validesa de la targeta no ha
adquirit un nou vehicle de la seva titularitat. En el cas que es
detecti que el titular no ha complert amb els requisits,
l'administració d'ofici pot donar de baixa el títol de transport i
el titular haurà d'abonar una percepció mínima consistent en el
nombre de trimestres d'ús de la targeta realitzats amb
anterioritat a la detecció de l'ús irregular i se li apliquen les
penalitzacions establertes en el reglament tarifari de l'AMB.

En el nostre context balear, la Llei 10/2019, de 22 de febrer,
de canvi climàtic i transició energètica, aprovada pel Parlament
de les Illes Balears disposa, entre altres preceptes, el següent
amb relació als vehicles de combustió interna:

"Article 67. Vehicles de combustió interna
1. En el marc de la planificació estatal dirigida al
compliment de tractats i acords internacionals subscrits en
la matèria, les administracions públiques de les Illes Balears
han d'adoptar les mesures necessàries perquè l'any 2050 la
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totalitat dels vehicles de motor que circulin per les xarxes
viàries de les Illes Balears siguin lliures d'emissions.
2. Per a la consecució de l'objectiu establert en l'apartat
anterior, el Govern de les Illes Balears, mitjançant un
decret, pot limitar en el territori de la comunitat autònoma
l'entrada i la circulació de vehicles susceptibles de produir
emissions que superin els valors límit de qualitat de l'aire
fixats en el marc de la legislació estatal sobre qualitat de
l'aire i protecció de l'atmosfera. Es poden establir
excepcions amb relació als vehicles de servei públic i a
aquells que s'hagin de fer servir a esdeveniments de caràcter
especial sotmesos a autorització administrativa.
3. Els municipis en els quals hi hagi àrees en què se superin
els valors límit de qualitat de l'aire fixats han d'establir
restriccions de circulació a vehicles en funció de les seves
emissions."

A més, la mateixa llei, a la seva disposició addicional tercera,
estableix el següent calendari d'adaptació amb relació a aquests
vehicles de combustió interna:

a) A partir de l'1 de gener de 2025 queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes que
utilitzin dièsel com a combustible, llevat dels vehicles respecte
dels quals s'estableixin reglamentàriament excepcions per raons
de servei públic o de la seva radicació prèvia en el territori de
la comunitat autònoma.

b) A partir de l'1 de gener de 2035, queda prohibida la
circulació a les Illes Balears de motocicletes, turismes, furgons
i furgonetes que no siguin lliures d'emissions, llevat dels
vehicles respecte dels quals s'estableixin reglamentàriament
excepcions per raons de servei públic o de la seva radicació
prèvia a les Illes Balears.

Finalment, és important destacar també la importància de
les campanyes de sensibilització per fomentar una mobilitat
alternativa al vehicle privat a motor, ja sigui amb transport
públic col·lectiu com amb altres tipologies de vehicles i mitjans
no motoritzats. Igualment, és important que es generi una
estratègia de fidelització d’usuaris a aquest tipus de mitjans que
ajudi a descongestionar els vials de les nostres Illes.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una mesura igual o similar a la fixada
per l'Àrea Metropolitana de Barcelona consistent en un perfil
tarifari, títol o bonificació de transport públic, per un temps
determinat, específic per a aquells usuaris que decideixin donar
de baixa el seu vehicle de motor. La implantació d’aquesta
mesura es començarà a tramitar a partir del moment en què
funcionin a ple rendiment les noves concessions del transport
públic interurbà per carretera i el nou sistema tarifari i de
cobrament als usuaris que plantejarà el Govern de les Illes
Balears, s’hagi implantat correctament i tendrà, a més, les
següents condicions:
1. S'establirà un perfil tarifari, títol, bonificació, targeta o el

que sigui tècnicament més viable per tal d'oferir un
descompte o gratuïtat, depenent de la disponibilitat
pressupostària i les estimacions tècniques, als usuaris que
decideixin donar de baixa el seu vehicle de motor. Aquest

títol serà vàlid a la xarxa de Transport Públic depenent del
Govern de les Illes Balears: bus interurbà, tren i metro.

2. Aquest descompte o tarifa especial podrà modular-se
depenent de la tipologia de vehicle de motor donat de baixa
i la seva categorització medi ambiental.

3. El Govern de les Illes Balears establirà els requisits que
consideri tècnicament viables per admetre sol·licituds
d'aquest títol de transport públic així com tots els controls
que consideri adients per tal de dur a terme el seguiment de
la veracitat de les dades expressades pels usuaris que
fruiran d'aquesta tarifa, mitjançant la col·laboració d'altres
administracions.

4. El Govern de les Illes Balears treballarà conjuntament amb
els consells insulars competents en matèria de transports,
l'Ajuntament de Palma i altres municipis que puguin tenir
xarxa de transport públic local per ampliar la cobertura
d'aquesta mesura a aquest àmbit municipal.

5. El Govern de les Illes Balears treballarà amb els grans
centres de mobilitat per tal de que donin difusió a aquesta
mesura, així com per a avaluar mesures complementàries
que permetin assolir un canvi d’usos en els desplaçaments
que aquests generin.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar campanyes informatives per dissuadir
l'ús del vehicle de motor privat tot explicant els avantatges del
transport públic. A més, informarà dels costs econòmics que
suposa el manteniment i el combustible anual d'aquests vehicles
de combustió interna i els compararà als beneficis individuals
(estalvi econòmic) i col·lectius (reducció de les emissions
contaminants) que suposa emprar el transport públic.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la possibilitat de posar en marxa
mesures complementàries que contribueixin a assolir una
reducció del nombre de vehicles privats a motor, amb particular
atenció de la promoció del transport no motoritzat o sistemes
de cotxe compartit.

Palma, 26 d'octubre de 2019
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Els portaveus
Silvia Cano i Juan
Alejandro López i Soria
Josep Ferrà i Terrassa

E)
RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a incorporació al calendari vacunal de la vacuna
contra la meningitis B per a l'any 2020, davant la Comissió
de Salut.

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

A les Illes Balears la incidència de malaltia per meningococ
és de les més elevades de l’Estat amb un 1,3 casos per cada
cent mil habitants, mentre que la mitjana global del país és de
0,56 casos per cada cent mil habitants.
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Deu dels quinze casos de malaltia per meningococ registrats
durant el 2018 a Balears eren del serogrup B, pel que existeix
la vacuna comercialitzada com Bexsero. A les Illes Balears
aquesta vacuna no està finançada per la sanitat pública, en
canvi a altres comunitats autònomes sí.

Una part important dels casos de meningitis a Espanya els
produeix el meningococ B.

El Comitè Nacional de Vacunes i l’Associació de Pediatria
Espanyola inclouen la vacuna Bexsero contra la meningitis B
per a tots els menors de cinc anys. Aquesta vacuna es reparteix
en tres dosis: als 3 mesos, als 5 i la darrera entre els 12 i 15
mesos. Cada vacuna suposa un cost de 106€, les famílies de les
Illes Balears han d’assumir un cost de 318€ per immunitzar els
infants. Encara que la sanitat pública balear no financiï aquesta
vacuna, els pediatres aconsellen als pares vacunar els fills
contra la meningitis B.

Donat que aquesta comunitat és una de les que encara no la
té incorporada, i per tant, no està finançada, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de les Illes Balears a incorporar al Calendari Vacunal Infantil
d’aquesta comunitat la vacuna contra la meningitis B per a
l’any 2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de les Illes Balears a informar de forma efectiva del
finançament a càrrec del Govern d’aquesta vacunació, tant la
corresponent al Calendari de Vacunació Infantil com per a la
població a la qual estigui indicada, i que ara és a càrrec dels
usuaris.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
de les Illes Balears a quantificar el cost d’aquesta vacuna per al
2020 i a comunicar als grups parlamentaris la partida
consignada per al compliment d’aquesta proposta.

Palma, 28 d'octubre de 2019
La diputada
María Tania Marí i Marí
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 7498/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
polítiques transversals de cultura, 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

Les polítiques culturals públiques a Europa hereten una
tradició centrada en la conservació del capital cultural i per tant

molt lligada a la lògica i als interessos de l’oferta cultural, per
la qual cosa s’han dissenyat polítiques de suport, que van des
de la coproducció a les ajudes i subvencions passant per fires
promocionals i premis al talent; iniciatives totes elles que han
contribuït a consolidar una oferta cultural a les Illes Balears,
que harmonitza propostes comercials amb el suport als creadors
locals, per garantir la preservació de la nostra tradició cultural
i a l’hora fomentar la innovació i l’avantguardisme.

Com totes les societats del seu entorn, la ciutadania de les
Illes Balears presenta avui un aspecte ben diferent al de fa 40
anys, quan s’iniciaren, amb la arribada de la democràcia, les
principals línies que avui conformen les nostres polítiques
culturals públiques.

Avui, les Illes Balears conformen una societat més formada
i informada, més diversa, sensible a la diferència i més culta. Si
bé el nostre arxipèlag ha estat sempre receptor de noves
cultures i influències, el procés de globalització i els moviments
migratoris han fet que la convivència entre tradició i altres
cultures, religions i visions del món hagi adoptat unes
dimensions sense precedents en la nostra història.

La societat balear presenta noves necessitats, entre les quals
es troba la de fer de la cultura una eina al servei de la
convivència i la cohesió social.

Per això a la IX legislatura el Govern de les Illes Balears va
impulsar un procés de participació entre tots els agents
implicats en la cultura al nostre arxipèlag i amb la ciutadania,
que va resultar en el Pla de Cultura de les Illes Balears.

Un dels objectius que es marca aquest pla és fer de la
cultura un dels eixos centrals de les polítiques públiques, així
com generar espais de diàleg i cooperació entre els actors, que
configuren el teixit cultural de les Illes Balears.

En ares d’aquesta transversalitat, el Govern de les Illes
Balears vol enfortir els vincles entre les diferents accions de
Govern i les pròpies de cultura, per situar les pràctiques
culturals en un lloc central de la vida quotidiana dels ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears i establir un diàleg entre
ciutadans, creadors i institucions, per fer de l’acció cultural un
treball constant de definició i redefinició en matèria de cultura,
que contribueixi a fer més inclusiva, cohesionada i forta la
cultura a balear.

La majoria d’experts en gestió cultural i economia de la
cultura indiquen l’esgotament dels models de polítiques
culturals centrats en l’oferta. En alguns casos, aquestes
iniciatives repercuteixen negativament en les condicions dels
treballadors de la cultura i posen en qüestió l’eficiència dels
recursos públics destinats al sector cultural.

Avui és necessari integrar polítiques d’oferta amb polítiques
de demanda amb estratègies ambicioses de desenvolupament
d’audiències i programes orientats al creixement personal de la
ciutadania a través de les arts.

Precisament per fomentar el caràcter transversal de les
polítiques de cultura, en aquesta legislatura s’han integrat les
seves atribucions a les de presidència per tal que, de la mateixa
manera que amb les polítiques d’igualtat, aquestes irradiïn a
totes les àrees del Govern.
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En aquest sentit, s’han endegat ja projectes que impliquen
la col·laboració entre diferents àrees d’acció del Govern com
per exemple el que implica la col·laboració entre polítiques
d’igualtat i cultura per impartir cursos de teatre a les dones
víctimes de violència masclista en col·laboració amb IBDona.

El principal objectiu és treballar dins el marc de les
tècniques expressives: el joc, la improvisació i les escenes per
facilitar la presa de decisions i, en definitiva, promoure
l'autonomia de la persona per enfrontar-se a situacions.

És necessari, però, aprofundir en el caràcter transversal de
les polítiques culturals a les Illes Balears.

Per tot això els grups parlamentaris sotasignants presentem
la següent propostes 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a coordinar l’acció de les diferents
conselleries per tal de determinar espais on es puguin
desenvolupar polítiques de cultura transversals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a demanar ajudes al Govern de l’Estat per al
desenvolupament de polítiques culturals de caràcter transversal.

Palma, 28 d'octubre de 2019
El diputat
Enric Casanova i Peiró
Els portaveus
Silvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 7500/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
oferta pública i formació de policies locals, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

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

L’Escola Balear d’Administració Pública té com a principal
objectiu la de millorar la formació i la capacitació dels
empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears
amb la finalitat d’incrementar l’eficiència del servei públic i, en
conseqüència, millorar el servei prestat als ciutadans i les
ciutadanes.

Els nombre d’efectius de Policia Local a la majoria dels
municipis de les Illes Balears està per sota dels ràtios
recomanats atès que no s’han obert processos d’oferta pública
per imposició de l’anomenada Llei Montoro i mentre ha passat
el temps la situació s’ha agreujat amb el fet que molts efectius
han passat a segona activitat i/o han arribat a l’edat de
jubilació.

La modificació efectuada el 2017 de la Llei de coordinació
de policies locals va canviar substancialment el model de
selecció dels policies locals, ara són els ajuntaments els que han
de fer les oposicions mitjançant processos ordinaris de selecció,
i una vegada que han finalitzat aquests aspirants, el Govern
Balear, a través de l’EBAP, realitza els cursos bàsics de
formació per a policies locals. Així l’EBAP no organitza cursos
fins que no hi ha persones que han superat els processos de
selecció i es troben en disposició de realitzar el curs. De fet, el
Govern Balear ja va comunicar fa mesos a la FELIB i a tots els
ajuntaments que s’està en disposició de començar els cursos
bàsics el mes de gener de 2020 sempre una vegada finalitzat el
procés selectiu iniciat. En qualsevol cas l’EBAP i la DG
d'Emergències i Interior està en contacte continu amb els
ajuntaments per tractar de coordinar i harmonitzar el tancament
dels seus processos selectius amb l'inici d'aquests cursos i
col·laborar en el que sigui necessari.

En l’actualitat s’està duent a terme un procés unificat
d’oferta de places de policies municipals a diferents municipis
de les Illes Balears: a Menorca, quatre places a Ciutadella i vuit
a Maó; a Eivissa tretze places, deu a Sant Antoni, tres a Santa
Eulàlia, una a Sant Joan i tres a Sant Josep; a Formentera s’han
convocat sis places; i a Palma de Mallorca cent una, en total, a
data d’avui, hi ha cent setanta places convocades en el conjunt
de les Illes Balears.

Quant als processos selectius extraordinaris d'estabilització
que també s'estan duent a terme, que només són per als policies
interins que tenen curs bàsic fet amb anterioritat (és un
requisit), l’EBAP està gestionant hores d’ara 104 places per a
15 ajuntament amb els quals s’ha signat conveni. En conjunt ja
hi ha 476 places convocades per aquest procediment en dos
processos conjunts que s’han de sumar als processos que ja fan
els ajuntaments pel seu compte. Aquest nombre es distribueix
en 411 places a Mallorca, 32 a Menorca i 33 a Eivissa.

Així, en conjunt, podem dir que s’ha iniciat una
estabilització i ampliació important del nombre d’agents en les
policies locals de les nostres illes.

Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris
sotasignants presentem la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant de manera coordinada amb la FELIP
i els ajuntaments de les Illes Balears els processos selectius
d’estabilització i ampliació de les plantilles de policies locals
dels municipis de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els cursos bàsics de formació de policies locals
un cop hagin finalitzat els processos selectius, seguint
l’establert a la Llei de coordinació de policies locals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la implantació dels mitjans necessaris per
poder dur a terme els cursos bàsics de policies locals a l’illa de
Menorca i a l’illa d'Eivissa.

Palma, 28 d'octubre de 2019
Els portaveus



784 BOPIB núm. 18 -  31 d'octubre de 2019

Maria del Pilar Carbonero i Sánchez
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4305/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a inversions a zones
turístiques madures.

El nostre model turístic està basat en la qualitat i per
nosaltres és bàsic mantenir aquesta ferma aposta que ha permès
a les Illes Balears posicionar la seva oferta i guanyar
competitivitat en un entorn cada vegada més difícil i global.
Executarem, amb el suport de l’Estat inversions públiques per
a millorar els espais públics d’aquestes zones turístiques
madures.

Palma, 11 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4322/19, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a recursos públics destinats
a prevenir els suïcidis.

Els recursos prevists són els estipulats pel Pla estratègic de
la salut mental de les Illes Balears 2016-2022.

Palma, 11 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4327/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a deduccions a l'IRPF.

En aquest moment el Govern de les Illes Balears es troba en
plena fase d’elaboració del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2020 i, per tant, totes les mesures relacionades amb previsions
d’ingressos i despeses estan supeditades a què es culmini
aquesta feina d’elaboració d’aquest primer projecte de llei de
pressuposts de l’actual legislatura.

Palma, 23 de setembre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4369/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Aprovar una normativa amb mesures extraordinàries per
garantir l’accés a l’habitatge i desenvolupar el decret
d’emergència en matèria d’habitatge és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 20 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 4373/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Apostar per la compra pública en aquells territoris on no hi
hagi sòl públic urbà o urbanitzable és un objectiu de legislatura
i per tant un compromís polític del Govern. Donat que
s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 20 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 4382/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Desenvolupar el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les
Illes Balears, que suposarà, entre d’altres accions, impulsar
amb recursos propis i de l’Estat la connexió amb metro fins al
Parc Bit i Son Espases, el projecte de tramvia o trambús a
l’aeroport i la badia de Palma, la connexió Manacor Artà,
avançar en la connexió entre Manacor i Cala Rajada i entre Sa
Pobla i Alcúdia i estudiar l’arribada del tren a Felanitx i
d’altres indrets és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=48
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=55
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=57
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Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 4385/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Impulsar el control de vehicles de lloguer i potenciar que
siguin elèctrics és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4386/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Implantar les noves rutes i freqüències de transport
interurbà per carretera és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4387/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Millorar infraestructures, freqüències i capacitat de la xarxa
ferroviària és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4391/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Comprometre’s amb els objectius de desenvolupament
sostenible de la Nacions Unides per a l’any 2030 és un objectiu
de legislatura i per tant un compromís polític del Govern.
Donat que s’executarà en base a una planificació estratègica
durant els quatre propers anys, no serà finançat per un mateix
pressupost anual. En el moment de la seva execució es dotarà
de forma convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 4392/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Treballar per reduir un 40% les emissions de l’any 2030 i
assolir una quota de renovables superior al 35% és un objectiu
de legislatura i per tant un compromís polític del Govern.
Donat que s’executarà en base a una planificació estratègica
durant els quatre propers anys, no serà finançat per un mateix
pressupost anual. En el moment de la seva execució es dotarà
de forma convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4397/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Desplegar totes les necessitats de la Llei de canvi climàtic
com a instrument necessari per transitar cap a unes illes amb
unes emissions zero i un transport públic sostenible
mediambientalment és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=57
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4398/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Reforçar la protecció del territori amb més parcs naturals,
ampliant el Parc de S’Albufera i la continuació de l’ampliació
del Parc de Llevant és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4399/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Proposar la creació de la reserva marina de la Serra de
Tramuntana i defensar el manteniment de la gestió del Parc
Nacional de Cabrera són uns objectius de legislatura i per tant
un compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en
base a una planificació estratègica durant els quatre propers
anys, no serà finançat per un mateix pressupost anual. En el
moment de la seva execució es dotarà de forma convenient
segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4400/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Reclamar a l’Estat les competències de gestió del litoral i
costes és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4405/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Impulsar les inversions necessàries per garantir la correcta
depuració d’aigües residuals i posar les bases per avançar en
una major reutilització de l’aigua (depuració terciària)
reclamant a l’Estat les inversions necessàries és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4406/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Afavorir una major recuperació dels aqüífers, limitant
l’extracció dels més vulnerables, interconnectant-los entre ells,
aprofitant la xarxa de dessaladores i completant la xarxa de
distribució en alta, amb l’objectiu de garantir el
subministrament d’aigua potable a tots els municipis és un
objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 4407/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Reclamar la protecció del mar balear, prohibint les
prospeccions, creant una zona de control d’emissions per a
millorar la qualitat de l’aire i limitant les emissions els vaixells
és un objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.
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Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra 

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 4408/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Continuar amb la protecció de la posidònia oceànica, la
seva cartografia i les campanyes de vigilància de fondeig és un
objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 4409/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Elaborar una llei d’agents de medi ambient i reforçar la
disciplina ambiental són un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 4410/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Negociar amb la resta de comunitats autònomes i l’Estat un
nou sistema de finançament que ha de contribuir a millorar els
recursos de què disposen ara les Illes Balears, defensant el
principi d’ordinalitat i altres mesures com la condonació de
part del deute és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4412/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Reclamar el pagament del deute de l’antic Conveni de
Carreteres és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 4414/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Bonificar els ajuntaments l’impost de matriculació per a
vehicles elèctrics i l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres que prevegin la instal·lació de punts de recàrrega de
vehicles és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 4415/19 i 4416/19,
presentades pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Implementarem progressivament una fiscalitat verda, per tal
de potenciar la lluita contra el canvi climàtic i afavorir la
reducció d’emissions contaminants és un objectiu de legislatura
i per tant un compromís polític del Govern. Donat que
s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.
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Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 4417/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Estudiar la revisió de les finalitats de l’Impost de Turisme
Sostenible és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 4418/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Reclamar a l’Estat la revisió dels aspectes més lesius de la
Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària (Llei Orgànica
2/2012) és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 4419/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Estudiar la revisió de les finalitats de l’Impost de Turisme
Sostenible és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 4420/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Renovar el Pla de lluita contra el frau fiscal per a la
legislatura 2019-2023 és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 4430/19 i 4431/19,
presentades pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a
desenvolupament dels Acords de Bellver.

Impulsar projectes industrials estratègics per a desenvolupar
sectors clau per aquesta terra com el de les energies renovables,
els tradicionals o el nàutic i aeronàutic és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4432/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Establir límits de suport a la renovació i adquisició
d’equipaments industrials en consonància amb els noves
tecnologies existents és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4433/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Aplicar noves mesures de suport als nostres autònoms
reforçant el pla d’autoocupació i generar línies de finançament
i avals és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4434/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Fomentar el cooperativisme, generant espais de trobada i
assessorament específic per al sector, fent costat a les
microcooperatives i desenvolupant una cultura de l’economia
social perquè arribi el 5% del PIB és un objectiu de legislatura
i per tant un compromís polític del Govern. Donat que
s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 4435/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Impulsar la creació d’un centre Bit a Eivissa per comptar
amb pols d’innovació a totes les illes és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 4436/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Potenciar el coneixement com la millor eina per
desenvolupar l’economia de les illes i garantir més oportunitats
als ciutadans i ciutadanes és un objectiu de legislatura i per tant
un compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en
base a una planificació estratègica durant els quatre propers
anys, no serà finançat per un mateix pressupost anual. En el
moment de la seva execució es dotarà de forma convenient
segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 4437/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Aprovar una llei de ciència que millori les estructures legals
per desenvolupar activitats de recerca i elevar progressivament
la inversió és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4438/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Crear un ens de recerca de les Illes Balears per facilitar la
feina dels investigadors, agilitant tràmits i incrementar recursos
per captar i gestionar fons europeus és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 4439/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Fomentar polítiques de recerca i impulsar la creació del pol
marí és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 4440/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Potenciar les polítiques de captació i retenció del talent
investigador, desenvolupant el decret de carrera investigadora
en l’àmbit sanitari i ampliant el model de carrera investigadora
a altres sectors és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 4441/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Impulsar amb la Universitat un cos d’investigadors
autonòmics lligat a l’Institut de Recerca de les Illes Balears és
un objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 4442/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Impulsar un augment de les ajudes a la recerca per fer de les
Illes Balears un referent al Mediterrani és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 4443/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Contribuir a la publicació dels resultats d’investigacions en
revistes de codi obert, mitjançant la subvenció dels costos de la
publicació, per tal de facilitar-ne l’ús i la difusió i fer visible el
coneixement generat  per la comunitat científica és un objectiu
de legislatura i per tant un compromís polític del Govern.
Donat que s’executarà en base a una planificació estratègica
durant els quatre propers anys, no serà finançat per un mateix
pressupost anual. En el moment de la seva execució es dotarà
de forma convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 4444/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Aprovar una llei d’indústries culturals per incentivar la
producció dels creadors de les illes, atreure inversions
internacionals i crear el marc administratiu que agiliti la
producció cultural a Balears és un objectiu de legislatura i per
tant un compromís polític del Govern. Donat que s’executarà
en base a una planificació estratègica durant els quatre propers
anys, no serà finançat per un mateix pressupost anual. En el
moment de la seva execució es dotarà de forma convenient
segons les necessitats que es presentin.

Palma, 24 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=67
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=67
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=67
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=67


BOPIB núm. 18 -  31 d'octubre de 2019 791

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 4446/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Desenvolupar l’Institut d’Indústries Culturals com a eina de
foment de la producció pròpia de les illes d’atracció de
produccions és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una planificació estratègica durant els quatre propers anys, no
serà finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de
la seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 4447/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Aprovar una llei de mecenatge cultural per donar suport als
creadors és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 4454/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Elaborar una llei que reguli l’oferta turística lligada als
excessos i al consum d’alcohol, incloent el tot inclòs, que
afectarà en les zones on s’especifiqui, a hotels, bars,
restaurants, comerços, locals d’oci nocturn i altres tipus
d’establiments turístics i qualificarà i millorarà la normativa del
tot inclòs, entre d’altres, amb la introducció de limitacions
basades en raons d’interès general, com la dels consumidors i
usuaris, el medi ambient, la salut pública i d’altres és un
objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 4455/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Destinar, amb el suport de l’Estat, inversions públiques per
millorar els espais públics de les zones turístiques madures és
un objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 4486/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Impulsar que la Ràdio Televisió Pública de les Illes sigui un
referent d’informació i entreteniment a la nostra comunitat,
potenciant la vessant pública de l’ens és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 4492/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Promoure la creació d’un Consell de la Infància per a
garantir la participació i drets de la infància és un objectiu de
legislatura i per tant un compromís polític del Govern. Donat
que s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.
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Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 4516/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Incrementar les beques als esportistes d’elit perquè puguin
compaginar els estudis amb la seva disciplina esportiva és un
objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 4517/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Continuar fent feina amb les federacions esportives per
impulsar programes de tecnificació és un objectiu de legislatura
i per tant un compromís polític del Govern. Donat que
s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 4518/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Augmentar les ajudes de transport als clubs i esportistes de
les illes és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 4519/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Continuar fomentant els esports minoritaris, així com la
pràctica de l’esport sense barreres és un objectiu de legislatura
i per tant un compromís polític del Govern. Donat que
s’executarà en base a una planificació estratègica durant els
quatre propers anys, no serà finançat per un mateix pressupost
anual. En el moment de la seva execució es dotarà de forma
convenient segons les necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 4520/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Continuar fomentant, conjuntament amb la resta
d’institucions, la pràctica esportiva per promocionar una
ciutadania sana i activa és un objectiu de legislatura i per tant
un compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en
base a una planificació estratègica durant els quatre propers
anys, no serà finançat per un mateix pressupost anual. En el
moment de la seva execució es dotarà de forma convenient
segons les necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 4521/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Promoure la participació de les dones a l’esport és un
objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 4522/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Seguir incentivant millores en les condicions laborals de les
esportistes per facilitar la conciliació i l’equiparació salarial és
un objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una planificació
estratègica durant els quatre propers anys, no serà finançat per
un mateix pressupost anual. En el moment de la seva execució
es dotarà de forma convenient segons les necessitats que es
presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 4524/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Executar les obres per a la construcció del nou aulari al
Poliesportiu Prínceps d’Espanya, amb la finalitat que els
esportistes dels programes de tecnificació puguin compaginar
l’activitat esportiva i acadèmica amb la màxima qualitat
possible és un objectiu de legislatura i per tant un compromís
polític del Govern. Donat que s’executarà en base a una
planificació estratègica durant els quatre propers anys, no serà
finançat per un mateix pressupost anual. En el moment de la
seva execució es dotarà de forma convenient segons les
necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 4529/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos i serveis
públics per a l'acollida de persones refugiades/asil a les Illes
Balears.

Situació a 31 d'agost de 2019

Centre Places del
centre

Places
ocupades

Places
disponibles

Platja de Palma 50 48 2

Son Rapinya 25 23 2

Cal recordar que el procés d’assignació de places depèn del
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El Govern té dos convenis amb Creu Roja de cessió de dos
centres destinats a l’acolliment, el de Platja de Palma i el de
Son Rapinya.

 El de Platja de Palma és patrimoni de la comunitat
autònoma. El de Son Rapinya és un centre de lloguer. El
Govern destina uns 74.000€ anuals a aquest centre de Son
Rapinya.

La Creu Roja és l’encarregada de tot el procés d’acolliment
de les persones que han sol·licita asil mitjançant conveni amb
el Govern d’Espanya, ja que és seva la competència de
l’acollida de les persones que han sol·licitat asil.

1. Existeix un Comitè Tècnic per a l’acollida de persones
refugiades coordinat per la Conselleria d’Afers Socials i
Esports al que són convocats els consells insulars, la FELIB, la
Conselleria de Salut, el SOIB, l’Ajuntament de Palma i, per
part de les entitats, Càritas i Creu Roja.

a. Informar sobre els processos d’acollida i protecció i les
decisions del Ministeri de Treball envers els processos
d’intervenció amb població sol·licitant de protecció. 
b. Abordar els processos d’intervenció social amb les
persones sol·licitants a les Illes Balears.
c. Coordinar l’oferta de recursos que les administracions
i les entitats participants aporten a la intervenció amb
persones refugiades.

2. La coordinació i intercanvi de dades amb Creu Roja com a
entitat responsable per informar-les de tot allò relacionat amb
el Sistema Nacional d’Acolliment i Integració de persones
sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional.

Palma, 2 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina de Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 4530/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a recursos i serveis públics per a
l'acollida de persones refugiades/asil a les Illes Balears.

El projecte “Cambreres de pis i salut” es va presentar a la
convocatòria corresponent al Pla Anual 2017 publicada del 7
de juliol de 2017.

Aquest projecte va ser aprovat per la Comissió d’Impuls de
Turisme Sostenible i l’entitat que l’executa és el Servei de Salut
de les Illes Balears, de la Conselleria de Salut i Consum i
ascendeix a un total de 1.273.909€, dels quals s’aporten
897.589€ de la recaptació de l’Impost  de Turisme Sostenible
i la resta, són aportats per fons propis de la Conselleria de Salut
i Consum.

Les partides pressupostàries amb les que s’ha abonat aquest
estudi corresponen sempre al pressupost de l’AETIB i són les
següents:
• Pressupost 2018: Capítol IV/Transferències corrents:

190.648€
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• Pressupost 2019: Capítol IV/Transferències corrents:
706.941€

A dia de la remissió de la resposta, s’han ja abonat amb
concepte de “Bestreta” un 90% de cada anualitat, és a dir,
171.583,20€ de la partida de 2018 i 308.943,90€ de la partida
de 2019.

S’ha mantingut la partida situada a Capítol
IV/Transferències corrents.

L’origen dels ingressos per finançar aquesta partida
provenen de la recaptació de l’Impost de Turisme Sostenible.

L’estat exacte en què es troba el projecte, el temps que falta
per completar-lo, el cost final que suposarà, el detall de les
condicions i la remesa de la còpia de l’expedient, són
competència de la Conselleria de Salut i Consum, per al qual
cosa li agrairé es dirigeixi al seu departament.

Palma, 18 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 4531/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Incrementar les ajudes de material escolar i, de forma
progressiva i per nivells de renda, avançar cap a la gratuïtat del
material escolar necessari és un objectiu de legislatura i per tant
un compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en
base a una planificació estratègica durant els quatre propers
anys, no serà finançat per un mateix pressupost anual. En el
moment de la seva execució es dotarà de forma convenient
segons les necessitats que es presentin.

Palma, 25 de setembre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 4538/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a campanya extraordinària de
subministrament d'alfals sec deshidratat.

A la Taula 1 s’exposa la informació relativa a les
sol·licituds d’ajudes pel subministrament d’alfals en el marc de
la campanya extraordinària executada per l’empresa pública
SEMILLA.

Dimecres dia 4 de setembre de 2019 van començar a arribar
les primeres bales a Menorca i dia 10 de setembre de 2019 ho
van fer les primeres a Mallorca. Encara no disposem de dades
a nivell d’entrega per finca o municipi.

La Mesa de la Sequera va ser el nom que es va donar a una
reunió puntual i extraordinària entre la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca i el sector agrari. L’objectiu era
analitzar conjuntament la situació generada per la sequera i
veure quines possibles actuacions es podien dur a terme. Un
cop efectuada la reunió i, acomplits els seus objectius, ja no hi
va haver més convocatòries, ni en cap moment s’han reclamat
des del sector.

Hem de distingir entre diferents tipus d’ajudes: les
subvencions de la Política Agrària Comuna (PAC), les ajudes
d’Estat i les ajudes de les línies de PDR.

a) Estat d’ajudes de la PAC

Les ajudes de la PAC es paguen respecte a drets adquirits
o drets històrics, amb la qual cosa, tots els beneficiaris amb
drets la reben d’acord als terminis establerts, és a dir, el 100%
dels casos té resolució positiva a excepció d’alguns casos
pendents de control. Tots els expedients es resolen en bloc en
una mateixa data.

Durant el període de tràmit, hi ha beneficiaris que plantegen
al·legacions per canvis de les característiques de l’explotació
agrària determinades al SIGPC, per canvis en la distribució dels
drets de cobrament per cessió de drets o per noves sol·licituds
de drets de la reserva nacional.

En aquest moment, per a la campanya 2019, tramitem 1511
peticions d’al·legacions al SIGPAC, 256 sol·licituds de
cessions de drets i 45 sol·licituds de drets a la reserva nacional.

El Servei d’Ajudes Directes de la PAC tramita, en aquests
moments, la campanya de sol·licituds 2019, havent estat
resoltes el 100% d’ajudes dels anys anteriors.

El període de sol·licituds començà l’1 de febrer de 2019 i
acabà el 15 de maig de 2019.

Tenim un total de 5677 sol·licitants d’ajudes PAC 2019 i es
preveu pagar un total de 27,5 milions d’euros en total,
aproximadament.

El període de pagament legal comprèn de l’1 de desembre
de 2019 al 30 de juny de 2020. És possible pagar una bestreta
de fins al 70% en alguns règims entre el 16 d’octubre i el 30 de
novembre de 2019.

Incrementar les ajudes de material escolar i, de forma
progressiva i per nivells de renda, avançar cap a la gratuïtat del
material escolar necessari és un objectiu de legislatura i per tant
un compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en
base a una planificació estratègica durant els quatre propers
anys, no serà finançat per un mateix pressupost anual. En el
moment de la seva execució es dotarà de forma convenient
segons les necessitats que es presentin.

b) Estat de les ajudes del PDR

En el període de 2017, 2018 i 2019 es van obrir 25 línies
d’ajuda. En aquest període s’han rebut un total de 8381
sol·licituds, de les quals s’han resolt 2752 i queden pendents de
resoldre 5629. Cal dir que, entre les mesos de juliol i setembre,
s’han resolt un total de 517.
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En relació a les ajudes sol·licitades en el marc del Programa
de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, des
del Servei d’ajudes al desenvolupament rural del FOGAIBA
s’estan duent a terme diverses iniciatives per a millorar el
termini de resolució de les ajudes de la seva competència.

En primer lloc, s’està realitzant una reestructuració dels
efectius del Serveis Centrals del FOGAIBA, concretament del
Servei d’ajudes al desenvolupament rural juntament amb el
Servei de gestió econòmica; aquesta reorganització permetrà
una més eficient organització dels efectius d’ambdós serveis
amb l’objectiu final d’escurçar sensiblement el temps de
resolució dels expedients.

D’altra banda, s’ha posat en marxa un Pla d’Acció amb les
Delegacions Comarcals del FOGAIBA per tal d’establir uns
terminis màxims perquè els interessats aportin els documents
necessaris per a completar els expedients i poder remetre’ls a
Serveis Centrals per a la continuació de la seva tramitació. Cal
assenyalar que aquest Pla s’està complint de manera
satisfactòria, cosa que permetrà veure resultats en un curt
termini de temps.

Quadres 

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 4540/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació trivalent per a la
meningitis.

L’administració de la vacuna enfront al meningococ
AXWY està prevista per als nins i nines de 12 anys dins l’any
2019, substituint l’actual vacuna enfront al meningococ del
grup C. El canvi tendrà lloc tan aviat com s’hagi signat el
contracte per a la compra de les dosis necessàries.

Segons document publicat pel Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, actualment, la situació
epidemiològica de la malaltia meningocòcica per als serogrups
W i Y, mostra que es produeixen més casos en la població
adulta, per la qual cosa no s’inclou en aquest moment la
vacunació sistemàtica en la població infantil.

A més està previst que en els anys 2020 i 2021 es faci una
campanya de recaptació els adolescents nascuts a partir de
l’any 2001, amb l’objectiu de protegir la franja de població
amb major incidència de la malaltia.

Palma, 7 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 4541/19, presentada pel
diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cànon de sanejament.

Segons l’article 17 del Decret 1/2016, de 6 de maig, pel
qual s’aprova el Text Refòs de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, la
destinació de la recaptació del cànon de sanejament d’aigua
està dirigit a les actuacions de polítiques hidràuliques de
competència autonòmica.

A més, segons els articles 5 i 6 de l’esmentat Decret, el
contribuent serà la persona que consuma l’aigua, i el substitut
del contribuent les persones físiques o jurídiques que
subministrin l’aigua. Les dades que consten venen donades per
qui paga el cànon -sigui contribuent o substitut-, i en el cas del
substitut del contribuent, es pot tractar de persones físiques o
jurídiques que subministren a diversos municipis, de la mateixa
manera que ens trobam el cas de municipis que es veuen
subministrats per diverses persones físiques o jurídiques.

Per aquests motius, i donada la naturalesa autonòmics del
tribut, de la seva recaptació i de la seva destinació, les dades a
aportar seran globals.

Per tot això, l’informam que les quantitats recaptades en
concepte de cànon de sanejament de l’aigua durant els exercicis
2015, 2016, 2017 i 2018 a les Illes Balears són:

Exercici Total
2015 81.346.832.93
2016 81.363.487,24
2017 84.184.980,44
2018 84.987.812,89

Palma, 23 de setembre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 4572/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunions amb els caps de les
agrupacions de protecció civil a Menorca.

2017: 9 de març (Alaior); 3 de novembre (Ciutadella).

2018: 9 d’abril (Sant Lluís); 8 de juliol (Maó); 12 de febrer
amb l’Ajuntament de Ciutadella;

2019: 5 de febrer (Es Mercadal); 14 de febrer (Maó), 13 de
maig amb l’Ajuntament de Ciutadella i voluntaris; 13 de juny
amb l’Ajuntament de Ciutadella i voluntaris.

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 4575/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a línies de feina del Govern en relació
amb la formació dels professionals d'emergència (bombers)
de les Illes Balears.

La formació del personal propi és una competència que han
de desenvolupar les administracions que tenen al seu càrrec els
serveis de bombers (Ajuntament de Palma i Consells), si bé es
realitza de forma coordinada amb el Govern, en concret amb
l’EBAP.

En els pròxims dies (principis d’octubre), juntament amb la
DG d’Emergències i Interior, estan programades unes reunions
amb els nous responsables polítics d’aquests serveis (que s’han
incorporat recentment) i també amb els responsables tècnics
d’aquests, per a concretar les necessitats i acordar les accions
a realitzar l’any que ve i en aquests pròxims exercicis.

La formació que es desenvoluparà en aquest aspecte anirà
orientada a tres àmbits concrets:
• Formació de capacitació bàsica o cursos per a la

incorporació de nous bombers i comandaments. Aquesta es
realitzarà en funció de les demandes de cobertura de places
de bombers que es realitzi per cada Administració. Es
continuarà desenvolupant la cooperació amb les
administracions que disposen d’aquests serveis, com per
exemple la realitzada amb el Consell de Mallorca, amb qui
en 2018 i 2019 s’han dut a terme 2 cursos bàsics de
bombers (per a 48 persones), 2 de sergent (24) i 2 de
Caporal (15) per a aquest Consell.

• Formació continuada, per als efectius que estan treballant
ja en els serveis actuals.

• Formació d’especialització, també d’acord a les necessitats
de cada cos per a grups o especialitats concretes.

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 4576/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a formació prestada per l'EBAP als
bombers de Menorca i Eivissa a la passada legislatura.

La formació del personal propi és una competència que han
de desenvolupar les administracions que tenen al seu càrrec els
serveis de bombers (Consells), si bé es realitza de forma
coordinada amb el Govern.

En els pròxims dies (principis d’octubre), juntament amb la
DG d’Emergències i Interior, estan programades unes reunions
amb els nous responsables polítics d’aquests serveis (que s’han
incorporat recentment) i també amb els responsables tècnics
d’aquests, per a concretar les necessitats i acordar les accions
a realitzar l’any que ve i en aquests pròxims anys.

La Prefectura Seguretat i Emergències de l’EBAP ha estat
centrada en aquesta legislatura passada en l’elaboració de

processos selectius conjunts per a policies locals organitzats
des del Govern (per primera vegada), en la formació al
voluntariat de protecció civil i en la formació de bombers en els
cursos bàsics d’aquelles administracions locals que ho han
demandat. En concret ha estat el Consell de Mallorca que ha
cobert places noves en aquests últims anys de diferents
categories i per això s’han desenvolupat els cursos bàsics
específics: ja realitzats 2 cursos bàsics de bombers (per a 48
persones), 2 de sergent (24). A més, pròximament s’iniciaran
un nou curs de bombers (24 aspirants) i de Caporal (15).

En aquesta legislatura és intenció d’aquest Govern
incrementar la formació a realitzar amb aquests col·lectius,
millorant encara més la coordinació amb les administracions
que els integren.

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 4577/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a disminució de la previsió
dels ingressos pels imposts.

Es desconeix la procedència d’aquests imports i a quins
imposts es refereix.

Palma, 23 de setembre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 4578/19, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a prevenció del consum de
drogues en adolescents.

Els programes de prevenció que des de la Conselleria de
Salut a través de la Coordinació Autonòmica de Drogues
s’ofereixen a tots els centres educatius de la nostra comunitat
autònoma són els següents:
• “BON DIA SALUT” adreçat a l’alumnat d’educació

infantil i primària amb l’objectiu de treballar per a la
formació d’hàbits, actituds i comportaments saludables en
el marc de l’educació per a la salut.

• “RESPIR@IRE” dirigit a l’alumnat de primer a quart
d’ESO, pretén treballar sobre els efectes generals del tabac,
els interessos que hi ha al voltant d’aquesta droga, els
mecanismes publicitaris de les companyies tabaqueres i
sobre tot, l’aprenentatge d’habilitats per resistir millor la
pressió de fumar, amb suport a l’autoestima i l’assertivitat.

• “DECIDEIX”, és un programa adreçat als alumnes de
primer a quart d’ESO que treballa la prevenció de l’abús de
drogues i d’altres addiccions a través d’una informació
general sobre les drogues i altres addiccions a través de les
habilitats socials per aprendre a decidir davant una oferta.

• “THC SUPERA EL REPTE” és un programa de prevenció
selectiva de consum de cànnabis, es pretén oferir una eina
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educativa al professorat quant als coneixements sobre el
cànnabis i la prevenció del consum de cànnabis entre el
jovent escolaritzat.

2018/19
BON DIA SALUT 18
RESPIR@IRE 11
DECIDEIX 11
THC   3

També i sempre dins l’Àmbit Educatiu, es desenvolupa un
programa dins l’entorn Universitari, amb els objectius de
promoure i reforçar els hàbits saludables en relació a les
addiccions, fent especial èmfasi en aquells comportaments
relatius a l’oci i temps lliure, la presa de decisions raonades i
les particularitats de la població universitària de Balears.

El programa es configura a través del desenvolupament de
mòduls formatius, tallers i informatiu-formatius, xerrades de
sensibilització en el propi context universitari i altres accions
en espais universitaris, mitjançant la dinamització d’activitats
de sensibilització. Aquestes activitats són realitzades per
alumnat universitari després d’haver rebut les formacions
previstes en el projecte, de manera que, el missatge preventiu
es pugui transmetre seguint la metodologia “d’igual a igual”.

Durant aquest any han participat a la formació de 20 hores,
30 estudiants que després han dut a terme 20 accions de
sensibilització pel campus, interactuant amb aproximadament
600 estudiants.

Aquestes accions han suposat, en el seu conjunt, una
despesa de 50.000€ que s’han fet amb càrrec als Fons Finalistes
procedents dels de Béns Decomissats per Tràfic Il·lícit de
Drogues i Altres Delictes Relacionats i l’assignació de
l’Administració General de l’Estat.

 Palma, 4 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 4593/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a intoxicació
alimentària en un restaurant de menjar oriental a Palma.

1. El Servei de Seguretat Alimentària va tenir-ne coneixement
el dissabte 24 d’agost, devers les 22h, i va actuar
immediatament.

2. El total d’afectats són 102, en cap cas el brot ha esdevingut
per una salmonel·losi, han hagut casos de salmonel·losi, però
no ha estat un brot

3. Ja fa temps que no tenim cap avís d’un nou cas
d’intoxicació relacionat amb aquest cas.

4. Hi ha un expedient obert i no es pot donar aquesta
informació en aquests moments.

5. Paràmetres analitzats

Mostres: ous amb closca
detecció de salmonel·la: no detectat 
Recompte d’enterobactèria: -
Recompte d’estafilococos coagulasa positius: -
Recompte de bacillus cereus: -

Mostres: Formatge Philadelphia
Detecció de salmonel·la: no detectat 
Recompte d’enterobactèria: <10 ufc/g
Recompte d’estafilococos coagulasa positius: <10 ufc/g
recompte de bacillus cereus: -

Mostres: Mescla de farina/cervesa per arrebossar
Detecció de salmonel·la: no detectat 
Recompte d’enterobactèria: 150 ufc/g
Recompte d’estafilococos coagulasa positius: <10 ufc/g
recompte de bacillus cereus: -

Mostres: Llema d’ou per arrebossar
Detecció de salmonel·la: no detectat 
Recompte d’enterobactèria: 910 ufc/g
Recompte d’estafilococos coagulasa positius: 200 ufc/g
recompte de bacillus cereus: -

Mostres: Arròs bullit
Detecció de salmonel·la: no detectat 
Recompte d’enterobactèria: <10 ufc/g
Recompte d’estafilococos coagulasa positius: <10 ufc/g
recompte de bacillus cereus: <100 ufc/g

Mostres: Mescla de farina i aigua per arrebossar
Detecció de salmonel·la: no detectat 
Recompte d’enterobactèria: <10 ufc/g
Recompte d’estafilococos coagulasa positius: <10 ufc/g
recompte de bacillus cereus: -

Mostres: Salsa de soja d’elaboració pròpia
Detecció de salmonel·la: no detectat 
Recompte d’enterobactèria: <10 ufc/g
Recompte d’estafilococos coagulasa positius: <10 ufc/g
recompte de bacillus cereus: -

Mostres: Salmó cru
Detecció de salmonel·la: no detectat 
Recompte d’enterobactèria: 5300 ufc/g
Recompte d’estafilococos coagulasa positius: <10 ufc/g
recompte de bacillus cereus: -

Mostres: Salsa de soja envasada
Detecció de salmonel·la: no detectat 
Recompte d’enterobactèria: <10 ufc/g
Recompte d’estafilococos coagulasa positius: <10 ufc/g
recompte de bacillus cereus: -

6. A aquest local s’ha va anar l’any 2015, quan va obrir, i no
s’hi va tornar fins el 15 de juny de 2019, per un brot alimentari,
i hi hem tornat a causa del mateix motiu.

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 4594/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a intoxicacions
alimentàries a restaurants i bars a les Illes Balears.

1. El dia 1 de gener de 2019 el Servei de Seguretat
Alimentària tenia censats 20.038 establiments alimentaris, dels
quals 13.971 ho estaven en la categoria de preparació i servei
de menjars en establiments minoristes (cafeteries, restaurants,
hotels).

2. És responsabilitat de l’empresari donar-se d’alta en el ens
d’establiments alimentaris de les Illes Balears. Per tant és difícil
asseverar que tots els empresaris compleixen amb aquesta
obligació.

Cal comentar que la Conselleria de Salut no expedeix cap
llicència als empresaris alimentaris per dispensar productes
alimentaris/menjar. En el sector y fase que ens ocupa (sector
menjars preparats, fase minorista), el responsable de
l’establiment (en aquest cas menjars preparats) ha de presentar
una comunicació prèvia a l’inici de l’activitat (a mode de
declaració responsable), i d’aqueixa manera s’incorpora al cens
d’establiments alimentaris de la Conselleria de Salut de la
CAIB.

3. No, d’acord a la normativa d’aplicació, l’autoritat sanitària
no resol sobre la concessió de llicència per a l’activitat a
desenvolupar en bars i restaurants. Quan el titular de
l’establiment entrega a la Conselleria la “Comunicació prèvia
d’inici d’activitat”, l’establiment en qüestió passa a formar part
del cens d’establiments alimentaris, tal com s’informa en la
pregunta anterior. S’ha de dir que amb l’entrega de la
comunicació prèvia esmentada, el titular de l’establiment
declara textualment:

Declar sota la meva responsabilitat:
Que les activitats que declar compleixen els requisits que
exigeix la normativa específica aplicable i que es
mantindran mentre es desenvolupi l’activitat.
Que dispòs de locals i de l’equipament necessari per dur a
terme les activitats i que s’adeqüen a la normativa.
Que, en compliment del que estableix l’article 5 del
Reglament CE 852/2004, s’inicien, simultàniament amb la
posada en funcionament, mesures d’aplicació de
l’autocontrol basades en els principis de l’APPCC.

Una vegada l’establiment passa a formar part del cens,
passar a ser tributari de  control sanitari. Aquests s’estableixen
de manera programada o no programada.

Els controls programats s’estableixen en funció del risc. Per
determinar-lo es té en compte el tipus d’establiment (sector
alimentari i fase), el temps que fa que no ha estat sotmès a
control, el resultat de controls anteriors, i la fiabilitat dels
autocontrols que es duen a terme.

L’activitat no programada comprèn les denúncies, brots o
toxiinfeccions alimentàries, les alertes alimentàries, etc.

La freqüència amb què es visita els diferents establiments
depèn del nombre d’aquests i del risc atribuït, i de la
disponibilitat d’inspectors. Aquests disposen de diferents
instruccions tècnics de com procedir en cada uns dels supòsits
esperats.

4. Sí bé el risc zero no existeix hem de dir que Europa disposa
d’un abundant cos normatiu, basat en el coneixement científic,
i del que existeix evidència científica que elimina, minimitza o
redueix el màxim possible el risc per a la salut derivat del
consum dels aliments. El millor protocol preventiu per evitar
situacions d’intoxicació alimentària com la que s’ha produït o
qualsevol altra és complir amb la normativa en vigor.

5. No consta que l’establiment disposàs de cap mètode de
autocontrol, tal com s’estableix en l’article 5 del Reglament CE
852/2004. Hem de dir que la manca de sistema d’autocontrol
és una de les deficiències més freqüents que detectam en el
sector minorista d’alimentació. Són escassíssims els empresaris
que compleixen amb aquesta obligació. La manca de
coneixements i compromís per part del sector empresarial
(existeixen honroses excepcions que no mereixen ser
englobades en aquesta generalitat) provoca que els inspectors
es vegin incapaços d’exigir el seu compliment.

Hem de dir que el control sanitari que no es basa en l’estudi
i comprovació que el programa d’autocontrol és eficient, és un
control que no dóna garanties. Només reflecteix una situació
parcial, una instantània del moment, però no pot identificar si
les instal·lacions són adequades per al treball que es realitza, si
els processo de producció són segurs, si les persones que
manipulen aliments tenen els coneixements i aptituds
necessàries, etc, etc.

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 4595/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a inspeccions
realitzades per la Conselleria de Sanitat a les Illes Balears
a bars i restaurants.

1. La Conselleria  no disposa de tècnics exclusius per fer
control al sector de la restauració col·lectiva, sinó que els
tècnics fan el control oficial de tot quant establiment alimentari
hi ha a les Illes Balears (fàbriques, envasadors, magatzems,
distribuïdors i minoristes. Exclosos els escorxadors sumen un
total de 20.000 establiments a dia 1 de gener de 2019.

Per fer-ne el control oficial (inspeccions, auditories i preses
de mostres) exclosos els veterinaris d’escorxadors, a dia 13 de
setembre de 2019, disposa de 34 inspectors per a les 4 illes.

2. El sistema d’informació a dia 13 de setembre diu que s’han
fet 3944 visites d’inspecció a 2673 establiments. 

En 11 casos s’han reportat problemes de productes
(aliments no aptes per consum). 
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En 1.468, deficiències operacionals, les relatives a higiene,
formació de manipuladors, evitació de contaminacions
creuades etc. 

En 1.060, deficiències en la informació al consumidor
(sobretot al·lèrgens) i ús de materials en contacte amb aliments
no adequats.

En 1.365 casos, deficiències estructurals (instal·lacions
inadequades, manca de refrigeració suficient, manca o
deficiències en dispositius de neteja de mans...)

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 4596/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a intoxicació
alimentària en un restaurant de menjar oriental a Palma-
anisakis.

Les afeccions pel paràsit anisakis produeix principalment
afeccions agudes, ja siguin gastrointestinals, els símptomes de
les quals apareixen de 24 hores a 2 setmanes després d’haver
ingerit aliment parasitat, com l’anisakis al·lèrgica, els
símptomes de la qual apareixen d’1 a 2 hores després d’haver
ingerit el paràsit. Fins al dia d’avui no s’ha comunicat a la
Direcció General de Salut Pública cap cas d’anisakiosis. Atès
el temps transcorregut des del tancament de l’establiment, no
és previsible que es comuniqui cap cas d’anisakiosis adquirit al
local esmentat.

La primera visita feta a l’establiment fou l’any 2015 per
comprovar el compliment dels requisits estructurals del local i
de l’equipament. Atès que encara no estava actiu i no comptava
amb aliments, no es pogueren valorar la resta dels requisits
d’higiene i d’autocontrol. Les condicions observades aleshores
foren aptes i la visita de control obtingué una valoració de 4
damunt 5.

Cada any es fa una valoració del risc dels establiments
registrats en els sistemes d’informació de l’esmentat servei i
únicament es poden visitar els establiments amb la puntuació
més desfavorable i en una quantitat limitada d’acord a la
càrrega de treball que pugui assumir el servei en base als
efectius personals amb el que compta.

D’acord amb les condicions observades en l’establiment no
es va permetre la seva reobertura fins que no es valori
favorablement el seu Sistema de Gestió de Seguretat
Alimentària.

Respecte als plans d’autocontrol (pròpiament anomenats
Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària) s’ha de  dir que
són fonamentals per assegurar que les pràctiques que es duen
a terme en els establiments procuren un nivell alt de seguretat,
i també per conèixer i investigar on, com i per què es cometen
errors que poden posar en perill l’innocuïtat dels aliments. Per
això la normativa d’aplicació exigeix que qualsevol establiment
alimentari en disposi, adaptats a les seves peculiaritats. 

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 4603/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a sistema integrat de
vigilància exterior.

Tot i les relacions de coordinació permanent amb la resta
d’administracions, d’acord amb el Títol VI de la Llei 22/1988,
de 28 de juliol, de Costes, la qual s’ocupa de la distribució de
competències en matèria de domini públic marítim i terrestre,
aquesta és una competència exclusiva de l’Administració
central.

Palma, 7 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització 
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 4617/19, presentada pel
diputat Josep Joan Mas i Tugores, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, relativa a ajudes per pal·liar els efectes
de la sequera.

Es va fer pública, a principis de setembre, una informació
aclarint que, per l’escassesa de pluges a les illes durant la
primavera, no es disposava de tot l’alfals que cobria el total de
l’ajuda a concurs, per manca d’oferta d’aliment per part de les
empreses que es presentaren.

Finalment, ha arribat el total d’alfals que demandaven les
explotacions ramaderes, tant en format granulat (1.500 tones en
total) com en bala (750 tones), i ja s’ha començat a repartir.

Dimecres dia 4 de setembre van començar a arribar les
primeres bales a Menorca, i dia 10 ho van fer les primeres a
Mallorca.

Palma, 1 d’octubre de 2019
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 4709/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Escola d'Hoteleria a
Menorca.

El Govern de les Illes Balears aprovà al 2018 el Pla Integral
de Formació Professional 2018-2021 on s’estableix el full de
ruta de desenvolupament de la formació professional a les
nostres illes. Entre els punts estratègics d’aquest full de ruta hi
ha el d’augmentar el nombre de centres integrats en els sectors
estratègics i emergents de l’economia balear.
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Al respecte, és evident que el turisme és el principal sector
econòmic de l’economia balear i de Menorca. Per això, està
previst que l’oferta de formació professional en turisme a
Menorca es cobreixi amb el futur centre integrat d’hoteleria i
turisme que s’està construint a Ciutadella.

Palma, 17 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BW)

A la Pregunta RGE núm. 4710/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Brexit dur i turisme
britànic.

Des del Govern estam en permanent contacte amb el
Govern de l’Estat per seguir les negociacions que mantenen el
Regne Unit i la Unió Europea sobre el brexit.

El britànic, és el segon mercat turístic més important i
l’objectiu és, com no podria ser d’altra manera, que ho segueixi
essent.

Palma, 17 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 5073/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a equiparació amb Canàries del plus
d'insularitat per als efectius dels Cossos i Forces de
Seguretat de l'Estat.

La decisió sobre aquesta equiparació correspon al Govern
estatal.

Palma, 17 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 5209/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears.

Els patrons de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes
Balears no reben dietes per assistir a les reunions del patronat.

Palma, 3 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 5219/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
l'Institut Balear de la Joventut.

Els membres de l’Institut Balear de la Joventut no perceben
cap tipus de dieta per assistència a les reunions dels consells
d’administració, o consells de direcció, o patronat, o reunions
equivalents.

Palma, 2 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 5220/19, presentada per la
diputada maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres del
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les
Illes Balears.

Els membres del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears no perceben cap tipus de dieta
per assistència a les reunions dels consells d’administració, o
consells de direcció, o patronat, o reunions equivalents.

Palma, 2 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 5221/19, presentada per la
diputada maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres del
Consorci Velòdrom Illes Balears.

Els membres del Consorci Velòdrom Illes Balears no
perceben cap tipus de dieta per assistència a les reunions dels
consells d’administració, o consells de direcció, o patronat, o
reunions equivalents.

Palma, 2 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 5222/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la
Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i a la
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.

Els membres de la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes
Balears no perceben cap tipus de dieta per assistència a les

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-011.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-012.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=40
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=40


BOPIB núm. 18 -  31 d'octubre de 2019 801

reunions dels consells d’administració, o consells de direcció,
o patronat, o reunions equivalents.

Palma, 2 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 5223/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.

Els membres de la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
no perceben cap tipus de dieta per assistència a les reunions
dels consells d’administració, o consells de direcció, o patronat,
o reunions equivalents.

Palma, 2 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 5224/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la
Fundació per a l'Esport Balear.

Els membres de la Fundació per a l’Esport Balear no
perceben cap tipus de dieta per assistència a les reunions dels
consells d’administració, o consells de direcció, o patronat, o
reunions equivalents.

Palma, 2 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7475/19, de 3 diputats de la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre el Compte
general corresponent a l'exercici 2018.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'octubre de 2019, conformement amb els articles 192.1, 
106 i 107 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre el tema indicat
a l'enunciat, per tal de donar compliment a l'establert a l'article
136.4 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 30 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. 7415/19 i 7426/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'octubre de 2019, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades per la diputada
patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, i
pel diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a projectes finançats amb fons europeus en el marc de
l'Euroregió Pirineus Mediterrània i a harmonització fiscal
anunciada per la ministra Montero, per les preguntes RGE núm.
7497/19 i 7504/19, relatives a postura que adoptarà la Sra.
Armengol davant la signatura de la "Declaració de la Llotja de
Mar" pels seus socis en el Govern i a dades de l'EPA,
respectivament.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	RGE núm. 4790/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme d'excessos a les Illes Balears (5).
	RGE núm. 5606/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per part del Govern perquè els emprenedors puguin tenir "una segona oportunitat" empresarial.
	RGE núm. 6657/19, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Gala de l'OCB.
	RGE núm. 6492/19, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció del voluntariat a 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.
	RGE núm. 6687/19, de la diputada Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a eleccions del 10 de novembre.
	RGE núm. 6744/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cap d'informatius a IB3 Ràdio.
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	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.
	RGE núm. 6752/19, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  ingressos per publicitat a IB3.
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	RGE núm. 7445/19, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a assistència sanitària per mor de la posidònia.
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	RGE núm. 7485/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb l'antiga depuradora de Cala En Porter.
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	RGE núm. 7497/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a postura que adoptarà la Sra. Armengol davant la signatura de la "Declaració de la Llotja de Mar" pels seus socis en el Govern.
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	RGE núm. 7626/19, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a derivació de pacients al decret de garantia de demora.
	RGE núm. 7628/19, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajust dels projectes a finançar amb l'ITS de 2019 als objectius que estableix la llei.
	RGE núm. 7629/19, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a incorporació de l'Impost de Turisme Sostenible a despesa corrent als pròxims pressuposts.
	RGE núm. 7630/19, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls de mesures per potenciar el comerç.
	RGE núm. 7631/19, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a desviacions pressupostàries en els projectes de l'ITS.
	RGE núm. 7633/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 7654/19), de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de l'ecotaxa per compensar les retallades en els comptes del Govern.
	RGE núm. 7634/19, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla pluriennal per a la pesca demersal de la Mediterrània occidental.
	RGE núm. 7635/19, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desdotar places de funcionaris no cobertes.
	RGE núm. 7636/19, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de reforç davant una possible interrupció del subministrament elèctric a Menorca.
	RGE núm. 7637/19, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la totalitat de les places de l'ampliació del geriàtric de Ferreries.
	RGE núm. 7638/19, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura a les necessitats de diàlisi peritoneal que hi ha a l'illa de Menorca.
	RGE núm. 7639/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions d'empreses públiques i privades en matèria de transport ferroviari.
	RGE núm. 7640/19, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització fiscal.
	RGE núm. 7641/19, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intrusisme en matèria de transport a Eivissa.
	RGE núm. 7642/19, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estat de les negociacions davant la Unió Europea, que ha anunciat el Govern, sobre la instal·lació dels generadors a l'illa de Menorca.
	RGE núm. 7643/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a acords i polítiques dels Acords de Bellver que no podrà complir el Govern amb els pressuposts generals de la CAIB per a 2020.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari  El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de Moda i Alimentació.
	RGE núm. 7472/19, dels Grups Parlamentaris  Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de l'estratègia de paisatge de les Illes Balears.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions d'incobrament de nòmines per part dels treballadors d'empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva declaració judicial, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 7434/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Policia Nacional de Maó, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
	RGE núm. 7483/19, del Grup Parlamentari  Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent contra la la meningitis A, C, W i Y, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 7488/19, dels Grups Parlamentaris  Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació al calendari vacunal de la vacuna contra la meningitis B per a l'any 2020, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 7498/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a polítiques transversals de cultura, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
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	A la Pregunta RGE núm. 4305/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a inversions a zones turístiques madures.
	A la Pregunta RGE núm. 4322/19, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a recursos públics destinats a prevenir els suïcidis.
	A la Pregunta RGE núm. 4327/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a deduccions a l'IRPF.
	A la Pregunta RGE núm. 4369/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4373/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4382/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4385/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4386/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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	A la Pregunta RGE núm. 4392/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4397/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4398/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4399/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4400/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4405/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4406/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4407/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4408/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4409/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4410/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4412/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4414/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A les Preguntes RGE núm. 4415/19 i 4416/19, presentades pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4417/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4418/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4419/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4420/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A les Preguntes RGE núm. 4430/19 i 4431/19, presentades pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4432/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4433/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4434/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4435/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4436/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4437/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4438/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4439/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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	A la Pregunta RGE núm. 4519/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
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	A la Pregunta RGE núm. 4521/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4522/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4524/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4529/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos i serveis públics per a l'acollida de persones refugiades/asil a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4530/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a recursos i serveis públics per a l'acollida de persones refugiades/asil a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4531/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels Acords de Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 4538/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a campanya extraordinària de subministrament d'alfals sec deshidratat.
	A la Pregunta RGE núm. 4540/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació trivalent per a la meningitis.
	A la Pregunta RGE núm. 4541/19, presentada pel diputat Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cànon de sanejament.
	A la Pregunta RGE núm. 4572/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions amb els caps de les agrupacions de protecció civil a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 4575/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies de feina del Govern en relació amb la formació dels professionals d'emergència (bombers) de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4576/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació prestada per l'EBAP als bombers de Menorca i Eivissa a la passada legislatura.
	A la Pregunta RGE núm. 4577/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a disminució de la previsió dels ingressos pels imposts.
	A la Pregunta RGE núm. 4578/19, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a prevenció del consum de drogues en adolescents.
	A la Pregunta RGE núm. 4593/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a intoxicació alimentària en un restaurant de menjar oriental a Palma.
	A la Pregunta RGE núm. 4594/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a intoxicacions alimentàries a restaurants i bars a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 4595/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a inspeccions realitzades per la Conselleria de Sanitat a les Illes Balears a bars i restaurants.
	A la Pregunta RGE núm. 4596/19, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a intoxicació alimentària en un restaurant de menjar oriental a Palma- anisakis.
	A la Pregunta RGE núm. 4603/19, presentada pel diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sistema integrat de vigilància exterior.
	A la Pregunta RGE núm. 4617/19, presentada pel diputat Josep Joan Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a ajudes per pal·liar els efectes de la sequera.
	A la Pregunta RGE núm. 4709/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola d'Hoteleria a Menorca.
	A la Pregunta RGE núm. 4710/19, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Brexit dur i turisme britànic.
	A la Pregunta RGE núm. 5073/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació amb Canàries del plus d'insularitat per als efectius dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.
	A la Pregunta RGE núm. 5209/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5219/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de l'Institut Balear de la Joventut.
	A la Pregunta RGE núm. 5220/19, presentada per la diputada maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5221/19, presentada per la diputada maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres del Consorci Velòdrom Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5222/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la Fundació d'Atenció i Suport a la dependència i a la Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5223/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
	A la Pregunta RGE núm. 5224/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la Fundació per a l'Esport Balear.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 7475/19, de 3 diputats de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sobre el Compte general corresponent a l'exercici 2018.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7415/19 i 7426/19.




