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V) A la Pregunta RGE núm. 4944/19, presentada per la diputada idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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relativa a dietes dels membres de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB). 874

AC) A la Pregunta RGE núm. 5208/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de l'Institut d'Estudis Baleàrics. 874

AD) A la Pregunta RGE núm. 5210/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de la Fundació Robert Graves. 874
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AF) A la Pregunta RGE núm. 5212/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres del Centre Balear Europa. 874

AG) A les Preguntes RGE núm. 5244/19 i 5293/19, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a dietes dels membres i Pla d'Igualtat del personal del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA). 874

AH) A les Preguntes RGE núm. 5245/19 i 5294/19, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a dietes dels membres i Pla d'Igualtat del personal del Servei de Millora Agrària (SEMILLA).
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AI) A la Pregunta RGE núm. 5246/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP). 875

AJ) A la Pregunta RGE núm. 5247/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 875

AK) A la Pregunta RGE núm. 5248/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a dietes dels membres de Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT). 875

AM) A la Pregunta RGE núm. 5250/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dietes dels membres de Gestió d'Emergències de les Illes Balears SAU (GEIBSAU). 875

AN) A la Pregunta RGE núm. 5255/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Institut Balear de la Dona. 875

AO) A la Pregunta RGE núm. 5256/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes balears (ICIB). 876
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AP) A la Pregunta RGE núm. 5257/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Institut d'Estudis Baleàrics. 876

AQ) A la Pregunta RGE núm. 5258/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 876

AR) A la Pregunta RGE núm. 5259/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de la Fundació Robert Graves. 876

AS) A la Pregunta RGE núm. 5260/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears. 876

AT) A la Pregunta RGE núm. 5262/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Agència d'estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB). 876

AU) A la Pregunta RGE núm. 5263/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del SOIB. 876

AV) A la Pregunta RGE núm. 5264/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'IBESTAT. 877

AW) A la Pregunta RGE núm. 5265/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'IBASSAL. 877

AX) A la Pregunta RGE núm. 5266/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. 877

AY) A la Pregunta RGE núm. 5267/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci Borsa d'allotjaments turístics. 877

AZ) A la Pregunta RGE núm. 5268/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Agència de l'Institut Balear de la Joventut. 877

BA) A la Pregunta RGE núm. 5269/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. 877

BB) A la Pregunta RGE núm. 5270/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci Velòdrom de les Illes Balears. 877

BC) A la Pregunta RGE núm. 5271/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i promoció de l'Autonomia Personal
de les Illes Balears. 877

BD) A la Pregunta RGE núm. 5273/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de la Fundació per a l'Esport Balear. 878

BE) A la Pregunta RGE núm. 5291/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears. 878

BF) A la Pregunta RGE núm. 5295/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP). 878

BG) A la Pregunta RGE núm. 5296/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 878

BH) A la Pregunta RGE núm. 5297/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'entitat pública empresarial Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears. 878

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7700/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director de l'AETIB
(Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears) sobre criteris de selecció dels projectes, pressuposts inicials i finals, transparència
i compliment de l'ITS i estat d'execució dels projectes aprovats a càrrec de l'ITS. 878
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3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6112/19. 879

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6862/19. 879

4. INFORMACIONS

A) Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les
diputades. 879

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 18, de 31 d'octubre de 2019. 879
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de 2019, aprovà les
Resolucions presentades als informes de funcionament de
l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponents als anys
2017 i 2018, del Grup Parlamentari Socialista.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència
Tributària de les Illes Balears a enfortir la col·laboració
amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per
lluitar contra el frau fiscal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència
Tributària de les Illes Balears i l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària a creuar les dades del cens de
l’Impost sobre Estades Turístiques a les Illes Balears amb
les dades del model 179 de declaració informativa
trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats
turístiques per tal d’aflorar els habitatges turístics que
s’estan comercialitzant de forma fraudulenta i exigir als
titulars d’aquests habitatges el pagament dels tributs, els
recàrrecs i les sancions que li corresponen.

3. El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència
Tributària de les Illes Balears a enfortir la col·laboració
amb el Col·legi de Notaris per lluitar contra el frau fiscal.

Seu del Parlament, 29 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 22 d'octubre de 2019, aprovà les
Resolucions presentades als informes de funcionament de
l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponents als anys
2017 i 2018, del Grup Parlamentari Mixt.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proveir de forma urgent la direcció de
l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la persona que sigui nomenada al
capdavant de l’Agència Tributària de les Illes Balears
(ATIB) o, en el seu defecte, la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors, comparegui davant la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts per tal de presentar les memòries
de l’ATIB de 2017 i 2018.

Seu del Parlament, 29 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 22 d'octubre de 2019, aprovà les
Resolucions presentades als informes de funcionament de
l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponents als anys
2017 i 2018, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s'estableixi com a necessària la
compareixença del titular de la Direcció de l’Agència
Tributària de les Illes Balears en les sessions en les quals es
presentin els informes d'aquesta entitat. Per tal de facilitar
la correcta informació i interpretació del reflectit en els
documents objecte d'informació i/o valoració.

2. Es constata l'absència d'una valoració d'implementació i
compliment dels objectius del Pla de Control Tributari,
motiu pel qual, s'insta que s'incorpori als informes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta a l’Agència
Tributària de les Illes Balears, en nom del compliment de la
LÍNIA ESTRATÈGICA 2 del Pla Anual d'Actuació de
l’ATIB (on es fixa el compliment voluntari de les
obligacions tributàries), que efectuï una valoració sobre
l'accessibilitat dels usuaris quant a accessibilitat i
condicions i situació de necessitats especials de mobilitat i
sensorials (igualtat d'oportunitats, recollir aquesta situació
a l'hora de sol·licitar cita prèvia).

Seu del Parlament, 29 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson
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2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6412/19, relativa a llei integral contra
l'explotació sexual i el tràfic de persones, amb l'esmena RGE
núm. 7460/19, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que, amb el màxim consens possible amb les entitats
i els organismes que treballen per lluitar contra el tràfic de
persones i l'explotació sexual, elabori i trameti al Congrés
dels Diputats per a la seva tramitació i aprovació, si s'escau,
un projecte de llei integral contra l’explotació sexual i el
tràfic de persones.

A la seu del Parlament, 29 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Ensenyat

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
d'octubre de 2019, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6474/19, relativa a adhesió de les
administracions locals a la xarxa de ciutats amigues de la
infància, amb les esmenes RGE núm. 7433/19 i 7459/19, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta els consells
insulars, els ajuntaments i les mancomunitats de les Illes
Balears a renovar el seu compromís amb la Convenció
sobre els drets de l’Infant aprovada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989,
amb l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància,
fent seus el objectius següents:

• Cada nin i nina ha de ser valorat, respectat i tractat
justament dins de les seves comunitats.
• Les veus, necessitats i prioritats de cada nin i nina han
de ser escoltades i s’han de considerar en les normatives
i polítiques públiques, en els pressupost i en totes les
decisions que els afecten.
• Tots el nins i nines han de tenir accés a serveis
essencials de qualitat.
• Tots el nins i nines han de viure en entorns segurs i
nets.

• I tots els nins i nines han de tenir l’oportunitat de
gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les entitats locals
de les Illes Balears que encara no ho hagin fet, a impulsar
la creació de plans municipals d’infància i adolescència que
ajudin en l’elaboració de polítiques actives destinades a la
població infantil i adolescent (tal com estableix l’acord
segon del Pacte balear per a la infància subscrit per primera
vegada l’any 2013 i ratificat l’any 2015 per tots els grups
parlamentaris), i també els consells insulars a, en el marc de
les seves competències en matèria de cooperació local,
oferir cooperació tècnica als ajuntaments en aquesta
matèria. En el cas del Consell Insular de Formentera, aquest
rebrà la cooperació tècnica pertinent per part del Govern de
les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears traslladarà aquest acord
als consells insulars, als ajuntaments i a les mancomunitats
de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per tal
que les entitats locals puguin destinar el superàvit
pressupostari a inversions i despeses corrents amb la
finalitat de poder donar compliment dels drets dels infants
i adolescents conformement amb els acords de la
Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides
de 20 de novembre de 1989.

A la seu del Parlament, 29 d'octubre de 2019
La secretària de la comissió
Irantzu Fernández i Prieto
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Ensenyat

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Universitat i Recerca del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2019, debaté les preguntes que es relacionen a continuació, que
foren contestades pel conseller d'Educació, Universitat i
Recerca:

A) RGE núm. 3360/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a subvencions
Plataforma per la Llengua.

B) RGE núm. 4552/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del
Govern de les Illes Balears per fomentar la formació
professional i ampliar programes formatius.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-015.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907460
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907460
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-015.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907433
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907459
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-007.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-009.pdf#page=93
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C) RGE núm. 4608/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per
revertir la taxa d'abandonament escolar prematur per al curs
2019-2020.

D) RGE núm. 6106/19, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a preu mitjà del
menú dels menjadors escolars de les Illes Balears.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la secretària autonòmica

d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la
idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar
per a l'acció de govern (RGE núm. 6103/19).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'octubre de
2019, tengué lloc la compareixença de la secretària autonòmica
d'Universitat, recerca i Política Lingüística, qui, acompanyada
del director general de Política Universitària i Recerca, de la
directora general de Política Lingüística i de dos assessors
tècnics, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, davant la
Comissió d'Economia, sobre la situació energètica a l'illa de
Menorca (RGE núm. 4236/19).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de 2019, tengué lloc la
compareixença del vicepresident i conseller de Transició
Energètica i sectors Productius, qui, acompanyat del director
general d'Energia i Canvi Climàtic, de la responsable de
Comunicació, de l'assessora tècnica del Gabinet i de dos
interlocutors parlamentaris, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de
2019, admet a tràmit les propostes de resolució següents, amb
tramitació davant la comissió esmentada.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A) 
Del Grup Parlamentari Socialista, derivades del debat

dels escrits RGE núm. 7150/18 i 2901/19, de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, mitjançant els quals es
trameten els informes de funcionament de l'Agència
corresponents als anys 2017 i 2018, respectivament.

1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Agència Tributària
de les Illes Balears a enfortir la col·laboració amb l'Agència
Estatal de l'Administració Tribut`paria per lluitar contra el frau
fiscal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Agència Tributària
de les Illes Balears a creuar les dades del cens de l'Impost sobre
Estades Turístiques a les Illes Balears amb les dades del model
179 de declaració informativa trimestral de la cessió d'ús
d'habitatges amb finalitats turístiques per tal d'aflorar els
habitatges turístics que s'estan comercialitzant de formar
fraudulenta i exigir als titulars d'aquests habitatges el pagament
dels tributs, els recàrrecs i les sancions que els corresponen.

3. El Parlament de les Illes balears insta l'Agència Tributària de
les Illes Balears a enfortir la col·laboració amb el Col·legi de
Notaris per lluitar contra el frau fiscal.

A la seu del Parlament, 22 d'octubre de 2019
La portaveu
Sílvia Cano i Juan

B) 
Del Grup Parlamentari Mixt, derivades del debat dels

escrits RGE núm. 7150/18 i 2901/19, de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, mitjançant els quals es
trameten els informes de funcionament de l'Agència
corresponents als anys 2017 i 2018, respectivament.

1. Instar el Govern a proveir de forma urgent la direcció de
l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

2. Instar el Govern que la persona que assumeixi interinament
les funcions de la direcció de l'ATIB o, si n'és el cas, la
consellera d'Hisenda, comparegui davant la Comissió d'Hisenda
per tal de presentar les memòries de l'ATIB de 2017 i de 2018.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-011.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-014.pdf#page=115
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El portaveu
Josep Castells i Baró

C) 
Del Grup Parlamentari Ciudadanos, derivades del debat

dels escrits RGE núm. 7150/18 i 2901/19, de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, mitjançant els quals es
trameten els informes de funcionament de l'Agència
corresponents als anys 2017 i 2018, respectivament.

1. S'insta el Govern de les Illes Balears que s'estableixi com a
necessària la compareixença del titular de la Direcció de
l’Agència Tributària de les Illes Balears a les sessions en les
quals es presentin els informes d'aquesta entitat, per tal de
facilitar la correcta informació i interpretació del reflectit en els
documents objecte d'informació i/o valoració.

2. Es constata l'absència d'una valoració d'implementació i
compliment dels objectius del Pla de Control Tributari, motiu
pel qual s'insta que s'incorpori als informes.

3. S'insta l’Agència Tributària de les Illes Balears, en nom del
compliment de la LÍNIA ESTRATÈGICA 2 del Pla Anual
d'Actuació de l’ATIB (on es fixa el compliment voluntari de les
obligacions tributàries), que efectuï una valoració sobre
l'accessibilitat dels usuaris quant a accessibilitat i condicions i
situació de necessitats especials de mobilitat (igualtat
d'oportunitats, recollir aquesta situació a l'hora de sol·licitar
cita prèvia).

El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de novembre de 2019, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7683/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de funció
pública (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general en matèria de funció
pública.

Motivació de la urgència: Ateses les recents notícies
aparegudes en relació amb la desdotació de places no cobertes
i l'actual situació de desacceleració econòmica que podria

afectar de manera transversal totes les àrees del Govern i també
la funció pública.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

B)
RGE núm. 7684/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en relació amb el Pla
hidrològic.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general en relació amb el Pla
hidrològic.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
El diputat
Miquel Vidal i Vidal
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

C)
RGE núm. 7685/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
universitària.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general en matèria universitària.

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

D)
RGE núm. 7686/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern pel que fa a la
regulació i la normativa que afecta els animals que viuen a
l'entorn humà.

D'acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general pel que fa a la regulació
i la normativa que afecta els animals que viuen a l'entorn humà.

Palma, a 30 d'octubre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá



BOPIB núm. 20 -  8 de novembre de 2019 855

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de novembre de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7665/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció del centre geriàtric d'Es Migjorn Gran
(Menorca).

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
per a la construcció del centre geriàtric al municipi d'Es
Migjorn Gran (Menorca)?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

B)
RGE núm. 7666/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment del tràfic de passatgers i vehicles en el port de Son
Blanc (Ciutadella).

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

Quines mesures aplicarà el Govern de les Illes Balears per
donar resposta a l'augment del tràfic de passatgers i vehicles en
el port de Son Blanc (Ciutadella) en relació amb les previsions
quan va entrar en servei el maig de 2011?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

C)
RGE núm. 7667/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de reforç durant els mesos que Menorca continua
sense enllaç elèctric.

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

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

El Govern de les Illes Balears reclamarà mesures de reforç
al Ministeri per a la Transició Ecològica i de Red Eléctrica
durant els mesos que Menorca continua sense enllaç elèctric?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

D)
RGE núm. 7668/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament d'aigua dessalada al nucli urbà de
Ciutadella.

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

Quan subministrarà a la dessaladora de Ciutadella aigua
dessalada al nucli urbà de la ciutat?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

E)
RGE núm. 7669/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de l'impacte d'una possible renúncia de Nedgia.

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

Ha valorat el Govern de les Illes Balears una possible
renúncia de Nedgia, i el seu impacte econòmic, a la gasificació
de Menorca pels canvis i les modificacions introduïts en el
projecte adjudicat, pel procediment de concurrència, en març
de 2015?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

F)
RGE núm. 7670/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions al Consell de Menorca per al pagament de la
sentència Cesgarden.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines aportacions ha fet el Govern de les Illes al Consell
de Menorca per al pagament de la sentència Cesgarden?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

G)
RGE núm. 7671/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada
en funcionament del parc de Son Salomó a Menorca.

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

Quines són fa el Govern de les Illes Balears de l'entrada en
funcionament del parc de Son Salomó i la seva incidència en el
sistema elèctric de Menorca?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

H)
RGE núm. 7672/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment del preu de l'habitatge a Menorca.

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del fet que
el preu de l'habitatge hagi augmentat en un any un 17% a
Ciutadella i un 12% a Maó?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

I)
RGE núm. 7673/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
representació de Menorca a la Federació d'Entitats Locals
de les Illes Balears.

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

Comparteix el Govern de les Illes Balears les queixes dels
alcaldes de Menorca per la pèrdua de pes i representació
menorquina a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB)?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

J)
RGE núm. 7674/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaració d'interès autonòmic del Centre Integrat d'FP
d'Hostaleria a Ciutadella.

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

Per què el Govern de les Illes Balears ha aprovat la
declaració d'interès autonòmic per al Centre Integrat d'FP
d'Hostaleria a Alcúdia i no l'ha concedit al Centre Integrat d'FP
d'Hostaleria a Ciutadella, anunciat per la presidenta Francina
Armengol el febrer de 2018?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

K)
RGE núm. 7675/19, de la diputada Mª Asunción Pons i

Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre
Integrat d'FP d'Hostaleria a Ciutadella.

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

Prioritzarà el Govern de les Illes Balears el projecte del
Centre Integrat d'FP d'Hostaleria a Ciutadella i el licitarà
enguany, tal com ha demanat el Consell de Menorca?

Palma, 31 d'octubre de 2019
La diputada
Mª Asunción Pons i Fullana

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

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 7746/19, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a violència de gènere.

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

Sra. Consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, quines
mesures adopten perquè Balears deixi de ser la comunitat
autònoma amb major percentatge de la denominada "violència
de gènere" a Espanya?

Palma, 5 de novembre de 2019
La diputada
Idoia Ribas i Marino

B)
RGE núm. 7747/19, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
compra d'Air Europa.

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, creu
que la compra d'Air Europa pel grup IAG pot perjudicar el
sector turístic?

Palma, 5 de novembre de 2019
El diputat
Jorge Campos i Asensi

C)
RGE núm. 7784/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a partida consignada
per licitar les connexions marítimes de primera i darrera
hora entre Eivissa i Formentera.

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 partida econòmica ha consignat el Govern per licitar
les connexions marítimes de primera i darrera hora entre
Eivissa i Formentera?

Palma, 5 de novembre de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

D)
RGE núm. 7794/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestions del Govern
per garantir la connectivitat.

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

Quines gestions ha fet el Govern per garantir que la compra
d'Air Europa per part d'Iberia no afecti negativament la
connectivitat de les Illes Balears?

Palma, 6 de novembre de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

E)
RGE núm. 7795/19, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
atenció a les "patologies duals" 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.

Quina previsió d'atenció té la Conselleria de Salut per
atendre, a Eivissa, les persones que pateixen "patologies
duals"?

Palma, 4 de novembre de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem

F)
RGE núm. 7796/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
vacunació per al personal sanitari del Servei Públic de
Salut.

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

Ha complert el Govern l'objectiu de vacunació per al
personal sanitari del servei Públic de Salut establerts per al
període 2018-2019?

Palma, 23 d'octubre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
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G)
RGE núm. 7797/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració dels resultats electorals del 10-N.

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

Sra. Presidenta, considera que els resultats electorals del 10-
N són una bona notícia per als interessos dels ciutadans de les
Illes Balears?

Palma, 5 de novembre de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló

H)
RGE núm. 7798/19, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a actuació del Govern davant la compra
d'Air Europa per part d'IAG.

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

Sr. Conseller, quina serà l'actuació del Govern per protegir
els interessos dels ciutadans de les Illes Balears davant les
possibles conseqüències de la compra d'Air Europa per part
d'IAG?

Palma, 5 de novembre de 2019
La diputada
Catalina Pons i Salom

I)
RGE núm. 7800/19, de la diputada Maria Núria Riera

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

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

Per quina raó s'ha retallat el programa d'acompanyament
escolar?

Palma, 6 de novembre de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

J)
RGE núm. 7801/19, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reserva marina d'interès pesquer a la zona de ponent de
Mallorca.

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 el Govern de les Illes Balears entre els seus objectius
establir una reserva marina d'interès pesquer a la zona del
ponent de Mallorca?

Palma, 6 de novembre de 2019
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

K)
RGE núm. 7802/19, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallades en l'atenció sanitària.

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, Sra. Consellera de Salut, que la falta de recursos a
causa de les retallades pot afectar l'atenció sanitària als centres
de salut de les Illes Balears?

Palma, 6 de novembre de 2019
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 7803/19, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rescat i pagament dels sobrecostos de les dessaladores de
Ciutadella i santa Eulària.

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 del rescat
i el pagament dels sobrecostos de les dessaladores de
Ciutadella i Santa Eulària?

Palma, 6 de novembre de 2019
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
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M)
RGE núm. 7804/19, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament del metro fins al Parc Bit amb recursos de
l'ecotaxa.

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 Mobilitat i Habitatge, com valora que el
metro fins al Parc Bit es financiï amb recursos de l'ecotaxa?

Palma, 6 de novembre de 2019
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

N)
RGE núm. 7805/19, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament
terciari a l'EDAR de Maó-Es Castell.

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

Quan té previst el Govern de les Illes balears dotar d'un
tractament terciari l'EDAR de Maó-Es Castell?

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

O)
RGE núm. 7806/19, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a connectivitat aèria de les Illes Balears.

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

En quina situació queda la connectivitat aèria de les Illes
Balears després de la compra d'Air Europa per part d'IAG?

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

P)
RGE núm. 7807/19, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur.

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.

Després de les darreres dades d'atur, té previst el conseller
de Model Econòmic, Turisme i Treball adoptar alguna mesura
al respecte?

Palma, 6 de novembre de 2019
El diputat
Antonio Costa i Costa

Q)
RGE núm. 7808/19, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió
d'ingressos del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes balears per a 2020.

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

Sra. Presidenta, considera realista la previsió d'ingressos del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a 2020?

Palma, 6 de novembre de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

R)
RGE núm. 7835/19, del diputat Maxo Benalal i

Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de xoc per a Eivissa davant la fallida de Thomas Cook.

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.

Dia 5 de novembre de 2019, la ministra en funcions
d'Indústria, Comerç i Turisme (Reyes Maroto) comunicà a
Londres l'aprovació d'un conveni amb la comunitat autònoma
de les Illes Balears per import de 8.5 milions d'euros com a part
del pla de xoc després de la fallida de Thomas Cook, 1.6
milions dels quals es destinaran a Eivissa: ens pot donar el
Govern detalls sobre la destinació prevista per a aquests 1,6
milions?

Palma, 6 de novembre de 2019
El diputat
Maxo Benalal i Bendrihem
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de novembre de 2019, admet a tràmit la pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següent.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7695/19, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
servei a les persones amb un alt grau de dependència,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

Des de l'inici de la legislatura de 2015 fins a 31 d'octubre de
2019, quines mesures i recursos ha destinat el GOIB a través de
la conselleria competent en serveis socials respecte de la figura
de l'assistent personal per a les persones amb un alt grau de
dependència?

Palma, 4 de novembre de 2019
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 25 de setembre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 25 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7698/19, dels Grups Parlamentaris Socialista

i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.

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

Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

En aquest moment en què les noves corporacions
municipals han començat una nova legislatura, hi ha un fet que
no és nou, les conseqüències que la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
provoca sobre les hisendes locals, en el cas de Balears, ja són
més de 500 milions d’euros els que els ens locals han acumulat
com a conseqüència de l’aplicació estricta de la regla de
despesa que preveu aquesta legislació.

L’estimació que es fa d’aquesta quantia als més de 8.000
ajuntaments a Espanya, és de més d’un 0,65% del PIB de tot
l’Estat, sols l’any 2016 aquesta xifra fou de 7.000 milions
d’euros.

L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals
comporta que no puguin reinvertir els superàvits que estan
generant i que, malauradament, no puguin atendre les polítiques
socials que requereix la ciutadania o que no puguin realitzar les
inversions necessàries per millorar les seves infraestructures.

Si més no, els objectius de deute fixats per l’Estat per als
anys 2018, 2019 i 2020, que son del 2,7%, 2,6% i 2,5%,
respectivament, s’estan complint de manera anticipada.
D’aquesta manera, és evident que el Govern de l’Estat se
sustenta en els superàvits dels ajuntaments per rebaixar el seu
propi dèficit.

Dins d’aquest context d’hisenda local, ens trobem en un
concret context econòmic a les Illes Balears, on ens trobem, a
dia d’avui, en el sisè any consecutiu de cicle econòmic positiu.
Les taxes de creixement econòmic es mantenen des de 2014 de
manera ininterrompuda, amb valors que han arribat a superar
el 4% anual de pujada del PIB en 2017. Aquesta corba de
creixement s’ha suavitzat en el darrer any, fins al 2,2% del PIB
(2,1% PIB a Mallorca) de creixement positiu observat en el
primer trimestre de 2019, segons les dades oficials de la
Direcció General d’Economia.

En relació amb el comportament de les economies del
nostre entorn, la de Balears continua mantenint un major
dinamisme. Així en el primer trimestre de 2019, Espanya lidera
les alces entre les grans economies europees, amb un 2,4% del
PIB d’increment, per davant del Regne Unit, França o
Alemanya. Per contra, Itàlia suma dos trimestres consecutius
amb valors negatius. En conjunt, l’economia de la Zona Euro
va avançar un 1,2% en el mateix període, un punt percentual
menys que la dada de Balears, mentre que a escala mundial el
conjunt de països de l’OCDE van aportar un creixement de
l’1,8% a l’economia mundial.

L’estímul del bon cicle econòmic ha ofert confiança per
afrontar els reptes socials pendents després d’una gestió de la
crisi econòmica que va afeblir la cohesió social i eixamplar la
desigualtat a Balears. Com a primer antídot, la política
pressupostària de Balears des de 2016 ha tingut com a principal
objectiu revertir la situació trobada, aconseguir que la millora
de la conjuntura econòmica arribés a totes les capes de la
societat balear, i molt especialment a aquelles persones que es
van veure més afectades per les retallades patides.
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Els pressupostos de les institucions han prioritzat la dotació
de serveis i polítiques públiques que han recuperat prestacions
manllevades i n’han incorporat d’altres de noves, que permeten
recuperar l’estat del benestar i posar-lo de nou a l’abast de tota
la societat de les Illes.

Aquest ha estat el principal objectiu que ha presidit la
confecció de tots i cadascun dels pressupostos públics la
passada legislatura, i també pels que estam en condicions de fer
ara des del Govern, els consells i els ajuntaments en els quals
governa el PSIB.

Per tant, les administracions locals també necessiten
destinar tots els recursos al seu abast per a la millor dotació de
serveis municipals per als ciutadans. Per això resulta de gran
utilitat flexibilitzar la regla de despesa per habilitar els
romanents provinents de superàvits comptables de diferents
exercicis que molt ajuntaments de les Illes Balears mantenen
immobilitzats en comptes bancaris.

Una demanda que hem formulat de manera reiterada en els
darrers anys i que repetim, conscients de la importància del
paper dels ajuntaments com a garants dels serveis bàsics
comunitaris.

Finalment, també valorem que s’hauria de replantejar
l’aplicació de les taxes de reposició dels efectius de les
administracions locals per permetre als ajuntaments ampliar les
seves plantilles en relació a la gestió dels serveis que han de
prestar de manera prioritària, com a administració més propera
a les problemàtiques de la ciutadania.

Per tots aquests motius exposats, els grups parlamentaris
sotasignants presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per tal d’eliminar
l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades
i poder utilitzar els superàvits acumulats per invertir en
polítiques socials i finançar serveis i infraestructures bàsiques
per a la ciutadania.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a revisar les restriccions a la concertació d’operacions
d’endeutament per part de les entitats locals que presenten els
comptes públics sanejats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius en
l’administració local.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a traslladar aquests acords als diferents organismes FELIB,
FEMP, Conselleria d’Hisenda i Administracions i Relacions
Exteriors, Ministeri d’Hisenda.

Palma, 4 de novembre de 2019
La diputada
Mercedes Garrido i Rodríguez

Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Miquel Ensenyat i Riutort

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 de novembre de 2019, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 25 de setembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 7618/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
joves i pornografia, 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.

La pornografia ha evolucionat d'una manera molt important
en el últims 10 anys en paral·lel també amb l'ús de les TIC
(vegeu les dades recollides al respecte, entre d'altres els
d'equipament i ús de les tecnologies de la informació -INE,
2018-, i per això es parla de "nova pornografia" o “prostitució
virtual” perquè en aquest marc, la pornografia adquireix unes
dimensions i característiques amb una capacitat d'influència
molt important i amb prou feines estudiada. És un negoci
juntament amb la tracta i la prostitució que genera milers de
milions d'euros, que encapçala el rànquing de volum de negoci
al costat del tràfic de drogues, la venda d'armes, entre d'altres
d'aquesta naturalesa; un negoci de dimensions astronòmiques
en la producció, la distribució i els guanys. El consum de
pornografia online s'ha normalitzat per a la majoria de la
població occidental, especialment masculina. El seu consum no
ha deixat d'augmentar, igual que el seu lliure accés a qualsevol
edat. Referent a aquesta qüestió, és important tenir en compte
les dades a partir del primer estudi rigorós a Espanya sobre la
"Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals" dels
autors Lluís Ballester i Carmen Orte, 2019 amb joves 16 a 29
anys.

Les dades que recull l'estudi van en línia amb la revisió
exhaustiva de dues dècades d'estudis internacionals
(1996-2016) de Peter i Valkenburg, publicada en 2016 per The
Journal of Sex Research en què s'assenyala que: "hi ha fortes
evidències que l'ús de pornografia per part dels adolescents
condiciona les seves actituds sexuals i les relacions de gènere. 
La pornografia que veuen els nostres joves és anònima, molt
fàcil i accessible, ofereix filmacions en què se'ls familiaritza
amb pràctiques de risc sense cap prevenció (respecte d'aquesta
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qüestió cobra sentit citar les dades recollides pel Centre
Nacional d'Epidemiologia, en relació amb el descens de l'ús de
preservatius entre els joves i sobre el repunt de les infeccions
de transmissió sexual); amb una variada oferta d'activitat sexual
i actors/actrius que participen; sense limit d'oferta de pràctiques
(convencionals, de risc, violentes) que mostren una relació
sexual descontextualitzada de la sexualitat; que es caracteritza
per la seva immediatesa, simplificació de les relacions
interpersonals, augment del sexing (tramesa d’imatges sexuals
explícites d'un mateix) i vinculació a noves modalitats de
prostitució.

Segons les dades recollides per l'estudi esmentat més amunt,
la utilització de pornografia pels joves del nostre país afecta el
70% (el consum diari és del 14,4% en ells i 0,8% en elles) dels
joves a unes edats primerenques (25% abans dels 13 anys, edat
mitjana als 14 i als 16, respectivament, en homes i dones) quan
encara aquests joves estan en ple procés maduratiu psicosexual,
en ple desenvolupament de la identitat. Les dades mostren que
la relació d'aquests joves amb la pornografia produeix canvis
en les relacions interpersonals i de gènere, i sobre les conductes
sexuals, en un marc, en un context de relació en què, a més, la
dona és una mera actriu al servei dels desitjos sexuals de l'home
en un context simple, ràpid, predefinit, descontextualitzat, de
risc i vinculat a noves modalitats de prostitució. Un model de
sexualitat patriarcal de servei (llunyana de la lliure i
igualitària), imposada per organitzacions productores i
distribuïdores de pornografia, gràcies a internet i a les
tecnologies de la informació.

L'accés a la pornografia sense cap tipus de barrera té
impacte personal en els i les joves: entre d'altres, modifica els
esquemes perceptius a mig termini; els hàbits (familiaritza amb
conductes de risc de diversa naturalesa), és la principal font
d'educació sexual, amplia els estereotips de gènere, distorsiona
la realitat del sexe, connecta amb el consum de prostitució i
normalitza l'ús de la violència.

Estem parlant de la cultura del "porno" o la naturalització
de la pornografia en un context de sexualització de la societat
i com a mitjà de socialització dels adolescents i com a part de
les pràctiques normalitzades de lleure i de la sexualitat
d'adolescents, joves i adults; una pornografia cada vegada més
violenta i extrema que amb les dades disponibles, ha de
alertar-nos sobre la importància i la necessitat de "prendre el
control" d'aquesta situació a través de l'educació.

L’imaginari de la pornografia abunda en la cultura de la
violació. De fet el 2018 augmentaren a Espanya un 20% els
menors condemnats per delictes sexuals i en un 6,6% els adults
condemnats per aquests delictes.

El control de l’accés a les webs pornogràfiques no pot
descansar en una recomanació o indicació que els menors de 18
anys no poden tenir accés a la web. Des del passat 15 de juliol
a Regne Unit va entrar en vigor una legislació que prohibeix
taxativament que els menors d’edat tinguin accés a la
pornografia, per això obliga els administradors, servidors i
gestors de les webs a realitzar comprovacions sòlides de
verificació de l’edat dels usuaris, de tal forma que si es
comprova que els menors hi poden accedir, la primera mesura
és el bloqueig de l’accés a la web a tot el país, l’embargament
de béns i multes de fins a 290.000 euros.

Per tot això, 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 i el d’Espanya a millorar el coneixement sobre el que
està passant, així com les tendències que s'observen actualment.
Les investigacions han d'incloure la consulta d'experts, l'anàlisi
de l'oferta i el consum, els processos d'escalada de conducta i
una àmplia investigació qualitativa basada en la consulta de
joves.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure l'educació afectivosexual a les aules,
desenvolupant estudis per avaluar l'eficàcia dels programes,
així com per a la reforma de l'educació afectivosexual,
estudiant continguts, materials didàctics alternatius, vídeos de
suport, etc.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar programes familiars d'enfortiment de les
competències en matèria afectiva i sexual.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar activitats conjuntament amb les entitats en
l’àmbit de l'oci i temps lliure, així com amb els mitjans de
comunicació promovent bones pràctiques comunicatives i en la
formació de comunicadors professionals, així com de
comunicadors alternatius (youTubers, influencers i altres
figures de rellevància comunicativa).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el d’Espanya a generar una consciència crítica
respecte de la pornografia, a reduir el seu impacte més negatiu
i a limitar-ne la visualització, que passa per la implicació del
conjunt de la societat mitjançant accions de sensibilització
social (prevenció universal i selectiva), però també accions
d'atenció per als casos de necessitat ja expressada (addiccions
a la pornografia, alteracions que requereixen prevenció
indicada o tractament, dispositius d'escolta per a consultes per
part d'adolescents i joves).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a estudiar i desenvolupar fórmules legals de control d’edat, tal
i com ha fet el Regne Unit, de manera que qualsevol proveïdor
comercial de pornografia en línia haurà de realitzar
comprovacions sòlides de verificació de l’edat dels usuaris a
efectes que els joves menors d’edat no puguin accedir a les
webs pornogràfiques. En cas que les webs no compleixin hi
haurà d’haver fortes sancions i fins i tot  bloquejar-les en tot el
país.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a regular la publicitat de pornografia que apareix de manera
indiscriminada a la xarxa, moltes vegades en pàgines web que
res no tenen a veure amb la temàtica, accessibles a menors
d’edat i que, per tant, indueixen al seu consum.

Palma, 29 d'octubre de 2019
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort
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B)
RGE núm. 7660/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria
per part de Turquia i la intenció d'assentar-hi milions de
persones d'altres regions, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports.

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

Al Kurdistan de Síria, conegut com Rojava, fronterer amb
la zona kurda de Turquia, des de 2013 s’ha constituït una
autonomia regida pels principis de la defensa dels drets de les
dones -amb paritat en tots els càrrecs, ensenyament mixt i
dones a totes les responsabilitats de poder, quelcom gairebé
únic al Pròxim Orient-, l’ecologia i el pluralisme religiós i
cultural -amb àrabs, turcmans, armenis i altres minories amb els
seus drets garantits i amb quotes de representació a tots nivells.
Rojava, conformada pels cantons confederats d’Afrin, Kobane
i Cizîrê, ha estat un símbol, també, de la lluita del poble kurd
contra els gihadistes d’Estat Islàmic, així com del fet de ser
l’únic territori de Síria amb un govern democràtic i tolerant
enmig del terrible conflicte que assola el país.

El març de 2018 l’exèrcit turc va penetrar al cantó d’Afrin,
amb la intenció de conquerir-lo. Va poder fer-ho aliat amb
bandes de milícies irregulars fonamentalistes islàmiques i
mercenaris vinculats a l’islamisme radical. L’ocupació d’aquest
territori i la derogació de l’autonomia democràtica de la qual el
seu poble s’havia dotat enfonsa tots els avenços en clau de
respecte i defensa dels drets de les dones, les minories i el medi
ambient que s’havien assolit.

El 9 d’octubre de 2019, les forces armades turques van
iniciar una ofensiva militar contra la resta de Rojava, aprofitant
la retirada de les tropes nord-americanes d'aquesta zona. A dia
13 d'octubre, quatre dies d’operació militar s’havien saldat ja
amb desenes de civils morts, diversos executats com la líder del
partit Futur de Síria, Hevrin Khalaf, i més de 130.000
desplaçats.

Els pobles del nord de Síria van perdre milers de persones
lluitant per la seva llibertat i pel respecte dels drets humans en
la guerra contra l'Estat Islàmic, però ara és Turquia que els
aboca novament a la violència i el caos. El president turc no ha
amagat la intenció d'establir a la regió milions de refugiats que
ara són a Turquia. Això suposaria establir a una regió kurda, on
conviuen en llibertat, tolerància i cooperació persones de
diverses ètnies, milions de persones refugiades procedents de
regions àrabs sunnites. No només els kurds, sinó persones
d'altres ètnies, com els turcmans, els iazidites, els cristians
assiris i armenis que habiten la regió corren un clar risc de ser
víctimes d'una neteja ètnica.

Per si això no fos suficient, les agressions contra Rojava
podrien facilitar una revifada de l'amenaça de l'Estat Islàmic.
De fet, a la regió s’hi troben empresonats milers de soldats
d’aquesta organització, la custòdia dels quals s’ha perjudicat
greument per la invasió turca. És clar que les noves hostilitats
armades al nord-est de Síria debilitaran encara més l'estabilitat

de tota la regió, augmentaran el sofriment dels civils i
provocaran més desplaçaments.

Per tot l’exposat, els grups sotasignats presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva solidaritat
amb poble kurd i la resta de pobles en risc de sofrir una neteja
ètnica impulsada per la República de Turquia.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna la invasió i la
voluntat manifesta del Govern de Turquia d’establir milions de
refugiats a les regions kurdes de Síria.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a posar fi a la venda d'armes a Turquia i a tota col·laboració
militar amb aquest país.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
República de Turquia a cessar l'acció militar i a retirar
immediatament el seu exèrcit de les regions kurdes de Síria.

5. El Parlament de les Illes Balears insta l'ONU a
responsabilitzar-se i actuar davant d'aquesta situació que viola
el dret internacional i que planteja un risc immediat per la
població del nord-est de Síria i que debilita la resistència en
front de l’Estat Islàmic.

Palma, 29 d'octubre de 2019
Las diputades
Patrícia Font i Marbán
Sílvia Tur i Ribas
Els portaveus
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 7687/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a finançament per part del Govern de les noves
places de l'ampliació del geriàtric de Ferreries, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

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

Atesa situació de retard que es va produir a es obres de
millora i ampliació del geriàtric de Ferreries de tal manera que
aquestes es varen allargar i no estaren llestes completament
dins l’any 2019.

Atès que davant aquesta situació el Govern balear va
anunciar a finals de l’any 2018 i durant l'elaboració dels
pressuposts de 2019, que no tenia intenció d’incloure en els
pressupost de la comunitat el finançament de les 13 noves
places de dependència que es creaven amb la ampliació.

Atès que no hi ha constància que aquest compromís estigui
recollit a cap conveni ni a cap document a partir del qual es
pugui reclamar l’acord amb la consellera Fina Santiago que
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efectivament el Govern balear finançaria el 100% de les places,
i que aquesta partida seria inclosa en els pressuposts del 2020.

Atès que aquesta partida no està concretament quantificada
ja que depèn dels graus de dependència de les persones que
finalment ocupin les places.

Atès que a dia d’avui les obres d’ampliació del geriàtric ja
es troben del tot finalitzades i que per tant estan en condicions
de ser posades en marxa tan prest com el Govern balear doti
econòmicament les 14 que finalment s’han creat.

Atès que la consellera Santiago en data 24 d’octubre en
visita a Menorca va anunciar que les places de geriàtric
projectades no podrien cobrir el total de la demanda actual a la
illa, quedant més que en evidencia la necessitat de posar en
marxa totes les que a dia d’avui romanen pendents.

Atès que respecte del geriàtric de Ferreries va manifestar
que estava previst concertar 6 places noves, la qual cosa sembla
que no es correspon amb el pactat amb l’ajuntament el 2018, ni
té massa sentit concertar-ne únicament 6 de les 14 possibles si,
tal com diu la consellera, hi ha una llista d’espera de 345
persones.

Atès que els pressuposts de 2020 es preveuen amb
retallades pressupostaris, i que encara no es té coneixement de
la manera en que això afectarà les diferents conselleries.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
respectar l’acord assolit amb l’Ajuntament de Ferreries i a
concertar la totalitat de les places que s’han habilitat amb la
ampliació del geriàtric per tal que aquest estigui funcionant i
sigui una realitat en el 2020.

Palma, 30 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

D)
RGE núm. 7688/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a finançament per part del Govern de l'increment
del cost de les obres de la segona planta del geriàtric de
Sant Lluís, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

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

Atesa la situació en què es troba el projecte d’obres de la
segona planta del geriàtric de Sant Lluís, respecte al qual s’ha
produït un increment de 200.000€ sobre el cost previst inicial
de 800.000€.

Atès que la partida inicial de 800.000€ s’acorda que serà
finançada al 50% entre la Conselleria d’Assumptes Socials del
Govern balear i l’Ajuntament de Sant Lluís.

Atès que, per tant, seria correcte establir que l’increment
sobre el cost inicial de 200.000€ sigui també assumit amb els
mateixos criteris, es a dir, al 50% per cadascuna de les
administracions esmentades.

Atès que la consellera Santiago en data 24 d’octubre en
visita a Menorca va anunciar que hi havia acord i que
únicament mancava decidir les quantitats que aportaria el
Govern i les que aportaria l’ajuntament.

Atès que tal com va manifestar la consellera, hi ha una llista
d’espera de 345 persones, per la qual cosa resulta més que
necessari que el Govern compleixi amb els seus compromisos
i doni resposta a aquesta necessitat bàsica.

Atès que els pressuposts de 2020 es preveuen amb
retallades pressupostàries i que encara no es té coneixement de
la manera en què això afectarà les diferents conselleries.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar, amb els mateixos criteris inicials (al 50%
entre el Govern balear i l’Ajuntament), l’increment que s’ha
produït i el que es pugui produir en un futur, sobre el cost
inicial de les obres de la segona planta del geriàtric de Sant
Lluís, i que si els criteris es modifiquen, en tot cas, el Govern
en financiï un mínim del 50%.

Palma, 30 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

E)
RGE núm. 7689/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a revisió del traspàs de promoció turística, davant
la Comissió de Turisme i Treball.

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

Atès que durant la legislatura 2011-2015, les funcions i els
serveis en matèria de promoció turística foren traspassats al
Consell Insular d’Eivissa mitjançant el Decret 45/2015 de 22
de maig; al mateix temps Mallorca, Menorca i Formentera no
les van acceptar.

Atès que el Consell de Govern el dia 20.10.17 va aprovar
fer efectiu el traspàs a la resta de consells insulars de les
funcions i els serveis en matèria de promoció turística que
exercia l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes



BOPIB núm. 20 -  8 de novembre de 2019 865

Balears en relació amb els àmbits territorials de Mallorca, de
Menorca i de Formentera.

Atès que la proposta aprovada pel Consell de Govern pel
traspàs era d’un total de 6.677.993€, a més d’una dotació
addicional de 7.000.000€ per distribuir entre les illes durant el
període 2018-2022.

Atès que el Partit Popular durant la legislatura passada va
denunciar expressament que aquesta proposta resultava del tot
inacceptable ja que no reflectia les necessitats reals de les Illes
per desenvolupar una promoció efectiva, a més de ser
regressiva al llarg del temps, respecte de la qual cosa el sector
turístic tampoc no va considerar correcta la dotació.

Atès que el Govern balear ha de garantir als diferents
consells insulars que ostenten les competències en promoció
turística una dotació justa, adequada a les necessitats reals per
tal de desenvolupar una promoció de qualitat, diferenciada i
amb l’objectiu prioritari d’allargar la temporada, cosa que
sense el finançament adequat resulta inviable.

Atès que amb la fallida del majorista de viatges Thomas
Cook es fa palesa la necessitat que les administracions prenguin
mesures extraordinàries per pal·liar els efectes negatius que la
pèrdua de places aèries i turistes està causant, amb les
conseqüències de pèrdues de llocs de treball, tancament
anticipat de les empreses i greus problemes de supervivència.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
iniciar un procés de revisió a l’alça del traspàs del cost efectiu
corresponent a les competències de promoció turística que es
van aprovar la legislatura passada, amb l’objectiu d’adequar-lo
a les necessitats reals de les illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que,
davant la fallida del majorista de viatges Thomas Cook, efectuï
de manera extraordinària i urgent la transferència de fons
addicionals finalistes als consells insulars, destinats a reforçar
les accions promocionals que cadascun consideri primordials,
tot d’acord amb les seves línies estratègiques que s’hagin
acordat amb el sector turístic de cadascuna de les illes.

Palma, 21 d'octubre de 2019
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

F)
RGE núm. 7693/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
consentiment sexual, 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.

Segons dades publicades pel Ministeri d’Interior referides
a les Illes Balears l’any 2017 es varen denunciar 517 atacs
sexuals dels quals 50 varen ser violacions. L’any 2018 es varen
denunciar 584 atacs sexuals dels quals 73 varen ser violacions,
el que suposa un increment del 46% de les agressions sexuals
amb penetració.

Si comparem el primer semestre de l’any 2018 amb el
mateix període de 2019 podem comprovar que en els primers
sis mesos de 2018 hi va haver 256 denúncies per delictes de
naturalesa sexual mentre en el mateix període de 2019 aquestes
han arribat fins a 349, el que suposa un 36,3% més. D’aquestes
349 el 20% han estat comeses per menors o realitzades a
menors.

Aquestes dades no són alienes a una sèrie de factors que
sense dubtes han influït en la banalització de la sexualitat,
desmembrant quasi totalment afectivitat de sexualitat.

Alguns dels elements determinants són els següents:
• L'accés dels nins i les nines a la pornografia des d’edats

molt primerenques, quan encara estan en període de
maduració, i aquesta és la via d'iniciació a la sexualitat, una
sexualitat virtual on el sotmetiment de les dones està
generalitzat, on molt sovint s’associen sexe i agressió.

• La utilització del ciberespai per coaccionar i extorsionar
normalment persones menors d’edat, perquè realitzin actes
sexuals, fets que són poc denunciats per ignorància dels fets
per part dels adults o perquè consideren que aquests actes
no són constitutius de delicte.

• El canvi del perfil del violador; abans el “violador tipus”
era un home, que desconeixia totalment la víctima,
l’escollia aleatòriament i aprofitant-se de la fosca o bé
trobant-la en un recinte minúscul, consumava el seu atac
sexual. A dia d’avui, a aquest tipus de violador se li afegeix
un altre tipus, en nombrosos casos l'agressor sexual és un
home, que coneix la víctima anant de festa o a través de les
aplicacions anomenades de cites, la convida a beure i/o hi
manté una conversa i considera que té dret a abusar-ne o a
agredir-la sexualment. En molts casos es fa ús de drogues
o altres productes químics per deixar-la inconscient i així
consumar la violació.

• La proliferació de les violacions en grup, l’augment de les
quals està directament relacionat amb la pornografia. En
aquests casos és un paradigma el cas de “La Manada” en el
qual, malgrat els autors varen rebre una condemna de 9
anys en primera instància, confirmada pel Tribunal
Superior, incomprensiblement no van ingressar en presó
provisional. Això, juntament amb el vot particular del
magistrat de l'Audiència Provincial de Pamplona (que va
considerar que no hi havia hagut delicte) va transmetre una
impressió de tolerància envers d’aquests atacs sexuals en
grup, encara que el Tribunal Suprem decretés finalment 15
anys de presó. El debat social ha reviscolat amb la sentència
del cas de Manresa.

La resposta de la ciutadania encapçalada pel moviment
feminista ha estat determinant en la sensibilització del poder
legislatiu pel canvi del Codi Penal respecte dels delictes de
naturalesa sexual.
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Per una banda, el Ministeri de Justícia va dictar l'ordre de
27 d'abril de 2018, per la qual s'encarrega a la Secció Quarta,
de dret penal de la Comissió General de Codificació
l'elaboració d'un informe que analitzi els delictes d'agressió i
abús sexual per determinar la seva correcció tècnica i utilitat
pràctica, acompanyat, si escau, del text articulat d'una proposta
legislativa de reforma del Codi Penal; aquesta comissió va
acordar una proposta d'articulat, que no va ser tramitada per la
dissolució de les Corts.

Al Parlament de les Illes Balears es va presentar la passada
legislatura una PNL per demanar al Govern d’Espanya canvis
normatius per donar un tractament unitari a tota relació sexual
no consentida, que s’han de derivar de la ratificació del
Conveni d'Istanbul.

Al Congrés dels Diputats s’ha presentat una proposta de
modificació del Codi Penal, que demana que les penetracions
siguin considerades violació, que desapareguin els abusos
sexuals i que tots els delictes siguin considerats agressions
sexuals, on l’element determinant del delicte és el consentiment
expressat en el "Si no és sí, és no".

El "Si no és sí, és no" ha trobat resistència en molts àmbits
del sector jurídic, fins al punt d’equiparar-ho, de forma
paradoxal, al testament vital.

Una possible explicació a les resistències al consentiment
sexual explícit es pot trobar en la desconfiança enfront de la
igualtat, en aquest cas davant les relacions íntimes.

Aquesta desconfiança pot causar el rebuig a tipificar el "Si
no és sí, és no" per dos motius: d’una banda els homes veuen
en perill el tradicional binomi masculinitat/virilitat en haver
d’acceptar un tracte igual en la decisió sexual; de l’altra banda,
es presumeix que les dones poden tenir raons espúries per
denunciar.

Per tot això els grups parlamentaris signants presentem les
següents propostes d’acord:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que continuï implantant la coeducació, així com
l’educació afectiva sexual, a tots els centres públics i concertats
d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a impulsar una llei de protecció integral de la llibertat i la
indemnitat sexual i per a l’eradicació de les violències sexuals,
amb el següent contingut i mesures de protecció:

a) La revisió dels delictes contra la llibertat sexual, adaptant
la seva tipificació a les exigències del Conveni del Consell
d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la
dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig de
2011, especialment quant a la prestació de consentiment.

b) Penalitzar els delictes sexuals comesos en grup com
delictes múltiples.

c) Legislar la violació virtual.
d) Mesures processals de tutela de les víctimes durant el

procediment.
e) Mesures de reparació a les víctimes, regulant drets, ajuts

i un procediment urgent per a la seva tramitació i resolució.
f) Mesures de prevenció i sensibilització sobre el nou model

de relacions sexuals, que implica el "si no és sí, és no".

g) Mesures de formació de tots els agents implicats.
h) Coordinació de la resposta institucional.

Palma, 4 de novembre de 2019
Els portaveus
Sílvia Cano i Juan
Maria Esperança Sans i Regis
Miquel Ensenyat i Riutort

G)
RGE núm. 7696/19, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a gestió integral del servei d'urgències
extrahospitalàries de l'Hospital de Formentera a càrrec del
061, 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

L'hospital de Formentera obrí les seves portes el mes de
febrer de l'any 2007. Per les característiques poblacionals de
l'illa aquest centre hospitalari ofereix simultàniament els serveis
propis d'un hospital alhora que també funciona com a centre de
salut. Pel fet de tractar-se de l'únic centre públic d'atenció
sanitària que hi ha a Formentera és des d'aquí on es gestionen
i atenen la gran majoria de les consultes d'urgències que es
produeixen.

A diferència de la resta d'illes de la nostra comunitat en què
les urgències es gestionen i atenen íntegrament a través del 061,
en el cas de Formentera és el personal sanitari del servei
d'urgències de l'hospital de Formentera que proporciona
aquesta atenció.

Aquesta singularitat implica que, en la pràctica, el personal
mèdic de l'hospital ha d'atendre de forma indistinta i simultània
tots els serveis d'urgències que es requereixen, ja sigui a les
instal·lacions de l'hospital ja sigui als desplaçaments de les
ambulàncies.

Aquesta situació, segons el nostre entendre, comporta un
risc addicional i inacceptable a l'hora de garantir l'atenció
ininterrompuda i adequada del conjunt de les consultes
d'urgències perquè compromet la correcta prestació dels
serveis, sobretot els mesos d'estiu.

Per aquesta raó, l'any 2015 la Comissió permanent de Salut
del Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat una
proposició no de llei presentada per part de la diputada del
Grup Mitx (GentperFormentera-Psoe), en què es demanava
l'increment i el reforç dels recursos sanitaris del servei
d'urgències de l'hospital.

Però tot i que el servei d'urgències de l'hospital es va
reforçar amb més personal a partir de l'estiu de 2016, hem
constatat que la importància d'aquest servei requereix una nova
planificació d'acord amb el model de gestió d'urgències que es
proporciona a la resta d'illes i en proporció a l'increment
poblacional de persones residents tot l'any, així com també del
nombre d'assistències pròpies dels mesos d'estiu.
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Finalment, exposam el fet que l'any 2018 el Ple del Consell
Insular de Formentera aprovà una proposició referent a la
necessitat de millorar el servei d'urgències de l'Hospital de
Formentera mitjançant la seva transferència al 061.

Per tot això consideram que, ben igual que a la resta dels
centres de salut i hospitals públics de les illes, allò més adient
és que es s'uniformitzi el sistema d'atenció a les emergències i
urgències extrahospitalàries unificant els models assistencials
i equiparant els protocols i els estàndards de qualitat.

Per tot això, des del Grup Mixt, GxF-PSOE-EUIB
demanam que:

Per tal de procurar la màxima qualitat assistencial, el
Govern de les Illes Balears planifiqui i pressuposti els recursos
adients perquè el servei d'urgències extrahospitalàries de
l'Hospital de Formentera es gestioni a càrrec de la gerència del
061 a partir de l'any 2020, amb l'establiment progressiu d'una
base del 061 a l'illa de Formentera.

Palma, 4 de novembre de 2019
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

H)
RGE núm. 7699/19, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb l'objectiu d'eliminar els "paradisos fiscals" de
determinades entitats locals en relació amb l'Impost de
vehicles de tracció mecànica, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts.

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

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) és un
tribut directe que grava la titularitat dels vehicles aptes per
circular per vies públiques sigui quina sigui la seva classe i
categoria.

És un impost de competència municipal i, per tant, la
comunitat autònoma de les Illes Balears no té cap competència
normativa sobre aquest tribut. Per això, la localització o el
domicili fiscal de les empreses de lloguer de vehicles no afecta
les arques autonòmiques, però sí les dels ajuntaments.

En efecte, el punt de connexió determinant del municipi
competent per a la recaptació de l’IVTM és l’ajuntament del
domicili que consta en el permís de circulació del vehicle, tal
i com estableix l’article 97 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

Aquesta circumstància ha motivat l’aparició del que s’han
vingut a denominar “paradisos fiscals locals” o una
“deslocalització massiva de vehicles”, sobretot en el cas de
persones jurídiques titulars d’una gran flota de vehicles que
modifiquen el domicili en el permís de circulació cap als
municipis que han establert unes quotes inferiors de l’IVTM en
els termes que permet l’article 95 del text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals. És més, alguns ajuntaments
han introduït en les seves ordenances “rebaixes fiscals” amb
l’única finalitat d’atreure cap a les seves demarcacions
municipals vehicles que no solen circular en el seu àmbit
territorial.

En els darrers anys s’ha detectat un increment en el nombre
d’aquests “paradisos fiscals” lligats a l’impost de circulació que
ha afavorit que determinats municipis assumeixin el 30% del
total dels vehicles de lloguer de tota Espanya. De fet, en alguns
municipis on l’impost de circulació és més reduït, el nombre de
cotxes inscrits pot superar en diverses desenes el nombre de
residents. En aquest sentit, existeix un nombre elevat
d’empreses del sector de lloguer de vehicles que realitza el
pagament de l’impost de circulació a municipis de Madrid, com
Collado Mediano, Navacerrada o Moralzarzal.

En el cas de les Illes Balears aquesta situació té un
agreujant afegit com a conseqüència del desplaçament des
d’altres llocs d’Espanya de vehicles de lloguer sense conductor
per a la temporada d’estiu (es calcula que poden arribar a
l’arxipèlag balear uns 100.000 d’aquests vehicles), però que
paguen l’IVTM a municipis que no són a les Illes Balears.

Dit d’una altra manera, per una banda, com és evident, pel
seu caràcter insular el territori de les Illes Balears, és “limitat”
(el que també influeix, indubtablement, en les seves
infraestructures viàries), i s’està suportant una pressió
(especialment concentrada en els mesos d’abril a octubre); i,
per l’altra, resulta que l’ IVTM que, almenys en teoria, des del
punt de vista de la seva naturalesa, es justifica, a més de pel
principi de capacitat econòmica (titularitat administrativa d’un
vehicle apte per circular per les vies públiques), pel principi de
benefici (és a dir, especial aprofitament de les vies públiques
per mitjà d’un vehicle), es paga en municipis de fora de les Illes
Balears.

Certament estem davant d’una disfunció entre la normativa
reguladora de l’impost i la realitat de la situació d’aquests
vehicles, de manera que s’han d’adoptar mesures normatives (o
compensatòries) adequades perquè aquests vehicles tributin en
el lloc on realment circulen (o almenys es puguin arbitrar
mecanismes per compensar la circumstància exposada).

La Comissió d’Experts per a la revisió del model de
finançament local en el seu Informe final de 26 de juliol de
2017, en relació amb l’IVTM, recomana, des del punt de vista
de la coresponsabilitat fiscal, que l’ajuntament que pateix els
danys ambientals produïts amb ocasió de la tinença d’un
vehicle, i que incorre, per tant, en despeses derivades del seu ús
(construcció de carreteres, instal·lació de mobiliari urbà,
policia municipal per a la regulació del trànsit) sigui aquell que
es vegi compensat amb els ingressos derivats del tribut, i en
aplicació del principi de “qui contamina paga”.

La Comissió considera que seria convenient modificar la
normativa actual assenyalant que la competència del tribut
correspongués a l’ajuntament del domicili fiscal del contribuent
en els termes previstos a l’article 48 de la Llei general tributària
(en concret, en el cas de persones físiques, el lloc de residència
habitual, i per a persones físiques amb béns afectes a activitats
econòmiques o per a persones jurídiques, el lloc on estigui
efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció
de les activitats desenvolupades), proposant fins i tot, per a
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aquelles empreses dedicades al transport de mercaderies i
persones, a partir d’un determinat llindar de flota de vehicles,
una “quota nacional” amb un tipus únic amb repartiment en
funció de la població.

No obstant això, es considera que aquestes propostes no
resolen el problema exposat i que s'ha de realitzar, com s’ha dit
anteriorment, una regulació específica al respecte, o, si escau,
adoptar mesures compensatòries concretes.

Per tot allò això, el grup parlamentari sotasignant presenta
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a promoure les modificacions legislatives necessàries en la
normativa reguladora de l’impost municipal sobre vehicles de
tracció mecànica perquè els vehicles que circulen a les Illes
Balears afectats al desenvolupament d’una activitat econòmica
en aquest territori pel seu titular, particularment els vehicles de
lloguer, tributin efectivament per aquest concepte impositiu a
les Illes Balears.

Palma, 4 de novembre de 2019
La diputada
Maria Antònia Truyols i Martí
La portaveu
Sílvia Cano i Juan

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3360/19, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a subvencions "Plataforma per la
llengua".

L’entitat Plataforma per la llengua ha rebut de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
durant l’anterior legislatura les ajudes i subvencions següents:

Convocatòria pública d’ajuts per a actuacions de foment de
l’ús de la llengua catalana 2018 (Direcció General de Política
Lingüística):

Pla d’arrelament: 10.754,54€
Apparella’t:    8.639,32€

L’entitat Plataforma per la llengua no ha elaborat cap
estudi, projecte o treball per a la Conselleria d’Educació amb
l’objectiu d’examinar la llengua en què s’expressen els alumnes
de les Illes Balears a les aules i al pati.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4136/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pensió completa integral.

La Sentència 532/2016 del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears de data 11 d’octubre de 2016 va declarar nul
el títol II del decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis
generals i directrius de coordinació en matèria turística; de
regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació
del Govern de les Illes Balears i de regulació i classificació de
les empreses i dels establiments turístics, dictat en
desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de
les Illes Balears.

L’article 10 del decret 20/2015 establia l’obligació de
registre diferenciat dels establiments que ofereixen pensió
completa integral. Com l’article esmentat està inclòs en el títol
II ha quedat anul·lat i ha deixat de tenir efectes. Per tant, ja no
existeix una obligació per les administracions de mantenir una
inscripció diferenciada ni una obligació de comunicació per
part dels establiments turístics que ofereixen pensió completa
integral.

No obstant això, la Direcció General de Turisme ha
continuat actualitzant el llistat de la pensió completa integral,
en relació amb els establiments turístics, que voluntàriament,
han comunicat oferir pensió completa integral a l’illa de
Mallorca.

Segons aquest llistat, que com s’ha explicat no té cap valor
legal, a data 8 d’agost de 2019 figuren 271 establiments
turístics. En relació a la pregunta sobre el nombre de places que
implica s’ha de dir que la gran majoria (un 88%) d’aquests
establiments declaren oferir la pensió completa integral de
forma no exclusiva combinant amb altres règims d’allotjament
(berenar o mitja pensió, per exemple). En aquests establiments
els percentatges d’ocupació d’una modalitat o l’altre varien de
forma diària. Per tant no és possible calcular quantes places
s’ofereixen en règim de pensió completa integral.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4137/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plans de qualitat
específics d'establiments que ofereixen tot inclòs
comprovats per la conselleria de febrer de 2017.

Com s’ha explicat en la resposta a la pregunta 4136/19 ja no
existeix una obligació de registre diferenciat dels establiments
que ofereixen pensió completa integral. Per tant,
l’administració no disposa d’una base legal per aplicar el pla de
modernització específic d’aquesta forma d’explotació.

Addicionalment l’article 127.4 del Decret 20/2015 exclou
de l’obligatorietat de presentació dels plans de modernització
i seguretat als establiments que hagin superat o superin
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l’autoavaluació obligatòria per establir la seva categoria, els
quals l’han de tornar a superar o presentar un pla de
modernització, en el termini màxim de 6 anys des de l’entrada
en  vigor d’aquest Decret.

Per tant, no s’han revisat plans de qualitat específics
d’aquests establiments, però en els anys 2017, 2018 i fins a data
8 d’agost de 2019 s’han realitzat un total de 657 visitants
d’inspecció d’autoavaluació en hotels, hotel-apartaments i
apartaments (inclou tant establiments de pensió completa
integral com altres règims).

Totes les dades anteriors són a nivell de Mallorca.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4239/19, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a situació dels menors
estrangers no acompanyats a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

La comunitat autònoma de les Illes Balears no és competent
en la distribució de menors no acompanyats. D’acord amb el
protocol marc aquests són posats a disposició de l’entitat
pública de protecció de menors, la qual cosa correspon als
consells insulars.

Els centres de protecció de menors són competència dels
respectius consells insulars, per tant els correspon donar
aquesta informació.

A data de finals del 2018 el nombre de MENAS registrats
per la CAIB era de 70, tot i que el registre permanent el du el
Govern de l’Estat a través del RMENA.

La comunitat autònoma compleix plenament amb el
protocol marc.

Aquesta competència correspon als consells insulars. Tot i
això existeixen diferents espais de coordinació entre
administracions. La CAIB du a terme programes per a joves
extutelats com els d’habitatge, la renda d’emancipació i
orientació formativa i laboral.

Palma, 2 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 4450/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Elaborar un pla de millores dels equipaments culturals del
Govern i reclamarem inversions estatals en aquest àmbit és un

objectiu de legislatura i per tant un compromís polític del
Govern. Donat que s’executarà en base a una plantilla
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
F)

A la Pregunta RGE núm. 4525/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Seguir garantint que les persones refugiades que arribin a
les nostres illes en el marc de les competències de l’Estat
puguin ser ateses amb dignitat és un objectiu de legislatura i per
tant un compromís polític del Govern. Donat que s’executarà
en base a una plantilla 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
G)

A la Pregunta RGE núm. 4526/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Incrementar el pressupost dedicat a polítiques de
cooperació al desenvolupament és un objectiu de legislatura i
per tant un compromís polític del Govern. Donat que
s’executarà en base a una plantilla 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
H)

A la Pregunta RGE núm. 4527/19, presentada pel
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a desenvolupament dels
Acords de Bellver.

Elaborar una nova llei de cooperació per tal d’actualitzar-la
al context actual és un objectiu de legislatura i per tant un
compromís polític del Govern. Donat que s’executarà en base
a una plantilla estratègica durant els quatre propers anys, no
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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
I)

A la Pregunta RGE núm. 4703/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut
d'Alaior.

En aquest moment la gerència de primària de Menorca està
elaborant el pla funcional del nou centre.

Per altra banda, l’oficina tècnica del Servei de Salut va
realitzar una visita al solar proposat per l’Ajuntament d’Alaior
per a la possible cessió.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4704/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per reduir el
temps d'espera d'urgències a l'Hospital Mateu Orfila.

El Servei de Salut aplica a l’Hospital Mateu Orfila les
mateixes accions que a la resta d’hospitals de la xarxa pública
per reduir el temps d’espera.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 4705/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallades en els serveis
mèdics d'Es Migjorn (Menorca).

No s’han produït retallades en els serveis metges d’Es
Migjorn.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4706/19, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a baixes laborals de
zel·ladors a l'Hospital Mateu Orfila.

Les baixes del 2018 relatives a 39 zeladors són 91, que han
tengut una durada de 2517 dies i se n’han substituït 84, és a dir
el 92%.

En el 2019 (fins al 2 de setembre) les baixes relatives de 34
zeladors han estat 62, que han tengut una durada de 1637 dies
i s’han substituït (fins el 31 d’agost) a 55 zeladors que
correspon al 89%).

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4711/19, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a connectivitat amb el
Regne Unit.

L’objectiu d’aquest Govern és mantenir tota la connectivitat
aèria que es pugui veure afectada per la caiguda de Thomas
Cook a curt i mitjà termini, especialment durant els mesos
d’hivern.

Així ho ha reflectit el Govern de les Illes Balears en el
document de mesures de contingència per a la fallida de
Thomas Cook i també en les mesures preses pel Govern
central.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4712/19, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments dels
usuaris de l'IBSALUT 2018.

Trasllats de pacients i 
acompanyants 2018

Nombre de trasllats

Pacients Acompanyants

Interilles
Eivissa a Mallorca
Menorca a Mallorca
Formentera a Mallorca

4.431 
5.628 

246

3.486 
4.437 
198

A la península
Eivissa 
Menorca 
Formentera

597 
498
19

481
400
15

Despeses

Pacients

Interilles Desplaçament Dieta Pernocta

Eivissa a Mallorca 259.101 40.770 15.531
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Menorca a Mallorca 362.756 64.513 11.246

Formentera a Mallorca 13.405 4.477 1.107

Despeses

Acompanyants

Interilles Desplaçament Dieta Pernocta

Eivissa a Mallorca 201.131 65.187 84.293

Menorca a Mallorca 277.755 104.172 98.874

Formentera a Mallorca 10.909 5.782 6.166

Despeses

Pacients

A la península Desplaçament Dieta Pernocta

Eivissa 78.811 10.151 9.875

Menorca 68.840 10.170 10.942

Formentera 1.552 100 0

Despeses

Acompanyants

A la península Desplaçament Dieta Pernocta

Eivissa 69.928 12.913 12.842

Menorca 59.309 15.074 24.070

Formentera 1.333 43 0

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4713/19, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments dels
usuaris de l'IBSALUT 2019.

Trasllats de pacients i 
acompanyants 2019

Nombre de trasllats

Pacients Acompanyants

Interilles
Eivissa a Mallorca
Menorca a Mallorca
Formentera a Mallorca

2.280
3.023
125

1.805
2.357

93

A la península
Eivissa 
Menorca 
Formentera

291
283
12

243
229
10

Despeses

Pacients

Interilles Desplaçament Dieta Pernocta

Eivissa a Mallorca 84.852 16.515 1.559

Menorca a Mallorca 135.229 25.803 6.816

Formentera a Mallorca 1.004 969 111

Despeses

Acompanyants

Interilles Desplaçament Dieta Pernocta

Eivissa a Mallorca 65.135 21.039 28.532

Menorca a Mallorca 99.463 38.081 54.589

Formentera a Mallorca 610 1.012 1.316

Despeses

Pacients

A la península Desplaçament Dieta Pernocta

Eivissa 13.070 1.877 1.324

Menorca 19.163 4.555 8.979

Formentera 122 50 37

Despeses

Acompanyants

A la península Desplaçament Dieta Pernocta

Eivissa 12.511 3.587 3.594

Menorca 15.975 4.820 5.246

Formentera 52 43 148

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4714/19, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments dels
usuaris de l'IBSALUT 2018.

Trasllat Illes 2018

Desplaçaments Dietes Pernoctes Total

Eivissa 460.232 105.957 99.824 666.013

Menorca 640.511 168.686 110.120 919.316

Formentera 24.314 10.259 6.273 40.847

Import total 2018 

Interilles Península

Pacients 772.907 574.599

Acompanyants 853.269 611.636

Total 1.626.176 1.186.235

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4715/19, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments dels
usuaris de l'IBSALUT 2019.

Trasllat Illes 2019

Desplaçaments Dietes Pernoctes Total

Eivissa 149.987 37.555 30.091 217.633

Menorca 234.691 63.884 61.405 359.980

Formentera 1.614 1.980 1.427 5.020

Import total 2019 

Interilles Península

Pacients 272.856 152.082

Acompanyants 309.777 155.828

Total 582.633 307.910

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 4741/19, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a objectius i agenda institucional del
viatge del conseller de Model Econòmic, Turisme i treball
dia 10 de setembre en el seu viatge a Hamburg.

Una delegació balear encapçalada pel conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, l’alcalde de
Palma, José Hila, el president de l’Autoritat Portuària de
Balears, Joan Gual de Torrella i la directora general de
Turisme, Rosana Morillo, han assistit aquesta setmana a la Fira
Internacional de Creuers d’Hamburg (Seatrade Europe 2019)
per a mantenir trobades al més alt nivell amb les principals
companyies de creuers del món i traslladar-los les intencions
del Govern balear de limitar l’arribada de creuers.

Totes les parts han obert vies de negociació amb l’objectiu
final d’aconseguir una regulació efectiva i real de les arribades
al port de Palma. La delegació balear i el sector han mantingut
diverses reunions per a continuar avançant en aquesta línia, ja
que només així el Govern podrà fixar un sostre que sigui
sostenible social i econòmicament al turisme de creuers, tal
com va quedar establert en els acords de governabilitat
subscrits a l’inici de la legislatura.

El conseller Negueruela, després d’assistir a les reunions
amb les principals navilieres, ha mostrat la seva satisfacció per
l’inici de les negociacions i ha recordat que l’objectiu és
“buscar un marc per permeti ordenar un turisme que és molt
important”. “Hem de veure com limiten l’activitat en una
destinació que ha crescut de forma exponencial en tots els
ordres en els últims anys i per tant toca fer una ordenació, tot

perquè el visitant se senti còmode i sempre en termes de
sostenibilitat”, ha afirmat Negueruela.

En aquesta línia, el conseller de Turisme ha destacat la
importància de continuar avançant en les converses de les
pròximes dates després d’haver aconseguit aquests dies a
Hamburg “fixar el marc d’interlocució entre totes dues parts
per aconseguir una solució efectiva”.

L’alcalde de Palma per part seva, José Hila, ha manifestat
que l’estratègia turística de la ciutat està “basada en la qualitat,
no en la quantitat” “una destinació que es massifiqui no serà bo
ni per a les companyies ni per a la ciutat, som a temps de
parlar”, ha apuntat després de les trobades.

Paral·lelament, Hila ha defensat davant les companyies de
creuers “no sobrepassar certs límits, perquè a partir d’aquests
límits al turista comença a no agradar-li la destinació”.

Seatrade Europe és una fira que se celebra cada dos anys a
la ciutat alemanya d’Hamburg i el Govern hi assisteix per
primera vegada amb l’objectiu d’analitzar i establir mecanismes
de manera conjunta que afavoreixen un escalonament efectiu i
real en les escales d’aquest tipus d’embarcacions i així donar
compliment als acords de governabilitat fixats a Bellver
setmanes enrere.

Entre les reunions que la delegació balear ha mantingut amb
el sector de creuers a Hamburg destaquen trobades amb els
principals directius de l’Associació Internacional de Línies de
Creuer (CLIA per les seves sigles en anglès) i amb les
navilieres especialitzades en aquest segment, com Royal
Caribbean, Scenic Cruises, Sigui Cloud o Hapag Lloyd.

Abans d’iniciar la jornada de reunions amb navilieres i la
patronal CLIA, la delegació balear al complet ha mantingut una
trobada a primera hora del matí amb consignataris de Balears
per a conèixer de primera mà les seves inquietuds i
preocupacions sobre el futur de la indústria de creuers a la
regió.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 4799/19, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures del Govern en relació amb
l'impagament per part del Govern central de les ajudes
acordades per Sant Llorenç i el Llevant després de la
torrentada.

S’està fent feina en un major enfocament cap a la prevenció,
dirigida d’una banda als propis serveis d’emergències (detecció
primerenca de fenòmens meteorològics adversos, més
integració dels diferents cossos d’intervenció sobre el terreny
...), i també a la ciutadania (formació en escoles,
recomanacions de seguretat...).

En aquest sentit, també es fa feina en l’elaboració de la guia
tècnica per a la redacció dels plans d’emergències municipals
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(PEMUS) i en el catàleg de risc per municipis (especialment
afectats per inundacions i incendis forestals).

Quan a les ajudes per pal·liar els danys produïts per les
inundacions de 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de
Mallorca, el Govern ja ha abonat més de 37,8 milions d’euros
en ajudes a particulars, empreses i ajuntaments afectats i en
actuacions de reparació de danys i infraestructures públiques.

D’aquest import total, 13,6 milions d’euros corresponen a
les línies d’ajudes creades per als particulars, explotacions
agràries, empreses i ajuntaments, mentre que la resta
corresponen a reparació de danys (restauració de torrents,
reparació de murs, restitució dels camins del Parc de Llevant,
etc.).

Quan a les ajudes estatals dia 19/09 les ajudes es publicaren
al BOE i des de la Delegació del Govern s’ha mantingut una
línia constant d’ajuda per a la seva tramitació telemàtica. Dia
3/10 acaba el termini i el procés d’instrucció serà inferior a 2
mesos.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 4895/19 a 4899/19,
presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a plataformes de
comercialització d'estades turístiques expedientades per la
Conselleria de Turisme (1 a 5).

Consta a aquesta conselleria haver iniciat expedient
sancionador a tres plataformes. Aibnb Ireland UC, Tripadvisor
Spain SL i Homeaway Spain SL.

A cadascuna d’elles es va posar una sanció que ja és ferma
de 300.000€.

Les empreses Aibnb Ireland UC i Homeaway Spain SL.
varen interposar recurs contenciós administratiu i no varen
abonar la quantitat de la sanció i, respecte a Tripadvisor Spain
SL, varen abonar la sanció i no consta que hagin interposat
recurs contenciós administratiu.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 4940/19 a 4942/19,
presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a servei de citacions de
consultes externes (1 a 3).

El Govern no té un servei de citacions de consultes externes
general, sinó que cada hospital té el seu propi.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4944/19, presentada per la
diputada idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suïcidis a les Illes Balears.

Els definits al Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes
Balears 2016-2022, aprovat l’any 2018.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 5034/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a promoció dels productes
agroalimentaris.

Cap, ja que l’empresa pública Serveis de Millora Agrària
(SEMILLA) no té entre les seves funcions fer iniciatives de
promoció de la marca “Producció Integrada”.

Palma, 28 d’octubre de 2019
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5041/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment del Fons de Seguretat Pública
amb la finalitat de garantir als municipis uns serveis de
policia de qualitat i eficients.

L’any 2020 entrarà en vigor el Decret 55/2017, de 15 de
desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears,
una norma que permetrà una distribució més acurada del Fons
de coherència amb el nou model de policia local previst a la
Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de policies locals de les
Illes Balears.

Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears estan en fase d’elaboració i per tant, encara no es
pot concretar la quantia destinada al Fons de Seguretat Pública,
si bé es treballa per garantir que les ajudes que percebin els
ajuntaments amb càrrec als Fons els permetin donar cobertura
a les necessitats de les plantilles policials.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 5042/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a protocols d'actuacions comunes per a
totes les policies locals.

Un dels objectius que es vol impulsar des de la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització és l’elaboració de
protocols d’actuacions comuns per a les policies locals de les
Illes Balears per tal d’aconseguir una homogeneïtat tècnica
orientada a una millora de la professionalitat i eficàcia dels
cossos de policia local.

En aquest sentit, els municipis ja treballen amb protocols
d’actuacions comuns en el marc dels programes de policia tutor
i d’educació viària que impulsa l’Institut de Seguretat Pública
de les Illes Balears (ISPIB) adscrit a la Direcció General
d’Emergències i Interior i, a més, aquesta legislatura es preveu
impulsar nous programes que afavoreixen la implantació de
procediments normalitzats de treball, com per exemple, un
programa en matèria de violència de gènere.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 5044/19, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Servei d'Emergències 112.

La plantilla de personal del centre d’operacions del Servei
d’Emergències 112 (SEIB 112) s’ha incrementat recentment
amb la incorporació de 13 nous gestors d’emergències i
s’espera poder incorporar abans de final d’any a 9 professionals
més a l’àmbit operatiu del servei.

Per això, en aquest mateix mes s’iniciarà un nou procés
formatiu amb l’objectiu de completar la plantilla de gestors
d’emergències amb les 22 noves places creades, fins arribar a
59. Paral·lelament, es desenvoluparà un pla de promoció
interna total de caps de sala.

Aquest augment de plantilla suposa un increment del 59%
del personal operatiu del SEIB 112 respecte a l’any passat.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 5206/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
l'Institut Balear de la Dona.

Els membres del Consell rector de l’Institut Balear de la
dona no perceben dietes per assistir a reunions.

Palma, 16 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 5207/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB).

Els membres del consell de direcció de l’Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears no perceben dietes
per assistir a reunions.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 5208/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Els membres del consell de direcció de l’IEB no perceben
dietes per assistir a reunions.

Palma, 7 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 5210/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la
Fundació Robert Graves.

Els membres del patronat de la Fundació Robert Graves no
perceben dietes per assistir a reunions.

Palma, 7 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 5211/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
l'Agència Tributària de les Illes Balears.

L’Agència Tributària de les Illes Balears no abona dietes
d’assistència a les reunions dels consells d’administració,
consell de direcció o similars.
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Palma, 10 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 5212/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres del
Centre Balear Europa.

Els membres del CBE no perceben cap dieta per assistència
a les reunions de les Juntes Rectores.

Palma, 10 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 5244/19 i 5293/19,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a dietes dels
membres i Pla d'Igualtat del personal del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

Les dietes d’assistència a les reunions dels consells de
direcció de FOGAIBA van ser aprovades en la reunió del
consell de direcció de dia 20 de juny de 2005, per un import de
153,84€.

Quant al Pla d’igualtat, el FOGAIBA disposa d’un pla
d’igualtat aprovat a la reunió del Consell de Direcció de dia 27
de juliol de 2017, vigent des de llavors i subscrit pels
representants dels treballadors i les treballadores.

Palma, 28 d’octubre de 2019
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 5245/19 i 5294/19,
presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a dietes dels
membres i Pla d'Igualtat del personal del Servei de Millora
Agrària (SEMILLA).

L’import brut per assistència als consells d’administració de
SEMILLA és de 153,85€. Aquest és l’import que va ser acordat
en un Consell d’Administració durant la legislatura 2011-2015.

Quant al Pla d’igualtat, a SEMILLA s’està treballant per
elaborar-ne un que estarà vigent abans de finals de l’any 2020,
com preveu la llei.

Palma, 28 d’octubre de 2019
La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 5246/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

No està previst cap tipus de dietes o indemnització per
assistència al Consell de direcció i la Consell Rector de
l’EBAP. Per tant no s’abonen cap tipus de dietes a cap membre
de l’EBAP.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 5247/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Els membres del Consell de direcció de l’EPRTVIB
perceben una dieta per assistència a les sessions de 200€ bruts,
als que s’apliquen les retencions corresponents.

Els membres del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’EPRTVIB perceben una dieta per assistència
a les sessions de 200€ bruts, als que s’apliquen les retencions
corresponents.

Santa Ponça, 22 d’octubre de 2019
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 5248/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
l'entitat pública empresarial Telecomunicacions i Innovació
Illes Balears (IBETEC).

Els membres de l’Entitat Pública Empresarial de
Telecomunicacions i Innovació 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, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5249/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT).

Els membres de la Fundació BIT no cobren dietes per
assistència a les reunions dels consells d’administració o
consells de direcció, o patronat, o reunions equivalents.

Palma, 7 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 5250/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de
Gestió d'Emergències de les Illes Balears SAU (GEIBSAU).

Els membres del Consell d’Administració del GEIBSAU
cobren un import en concepte de dietes de 119.58€ bruts per
assistència i sessió. No cobren cap altra tipus de retribució en
concepte de dietes.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 5255/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'Institut Balear de la Dona.

L’Institut Balear de la Dona (Ibdona) com a part de
l’administració de la comunitat autònoma està adherit al II pla
d’igualtat entre dones i homes de l’Administració de la CAIB.

Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5256/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes
balears (ICIB).

Tot i que segons el que preveu la llei, l’Institut d’Indústries
Culturals de les Illes Balears (ICIB) no ha de tenir pla
d’igualtat, s’està treballant per elaborar-lo ja que la voluntat del
Govern és que tots els ens instrumentals comptin amb un abans
de finals de l’any 2022.

Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5257/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Tot i que segons el que preveu la llei, l’Institut d’Estudis
Baleàrics (IEB) no ha de tenir pla d’igualtat, s’està treballant
per elaborar-lo ja que la voluntat del Govern és que tots els ens
instrumentals comptin amb un abans de finals de l’any 2022.

Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 5258/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes
Balears.

A la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears
s’està treballant per a elaborar un pla d’igualtat que estarà
vigent abans de finals de l’any 2022 com preveu la llei.

Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 5259/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de la Fundació Robert Graves.

A la Fundació Robert Graves s’està treballant per a elaborar
un pla d’igualtat que estarà vigent abans de finals de l’any 2022
com preveu la llei.

Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 5260/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

L’Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant acord
del Consell General de 27 de juny de 2016, es va adherir al II
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Pla d’Igualtat entre dones i homes de l’Administració de la
CAIB.

Palma, 10 d’octubre de 2019
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 5262/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'Agència d'estratègia Turística de les Illes
Balears (AETIB).

Tot i que segons el que preveu la llei, l’Agència
d’Estratègia Turística de les Illes Balears no ha de tenir un pla
d’igualtat, s’està treballant per elaborar-lo ja que la voluntat del
Govern és que tots els ens instrumentals comptin amb un de
propi.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 5263/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei del SOIB.

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears no té pla
d’igualtat propi, perquè li és d’aplicació el II pla d’igualtat
entre homes i dones de l’Administració de la CAIB (Serveis
Generals) per al període 2016-2019.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 5264/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'IBESTAT.

L’Institut d’Estadística de les Illes Balears no té pla
d’igualtat, perquè li és d’aplicació el II pla d’igualtat entre
homes i dones de l’Administració de la CAIB (Serveis
Generals) per al període 2016-2019.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 5265/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'IBASSAL.

L’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral no té pla
d’igualtat propi, perquè li és d’aplicació el II pla d’igualtat
entre homes i dones de l’Administració de la CAIB (Serveis
Generals) per al període 2016-2019.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 5266/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes
Balears.

Tot i que segons el que preveu la llei, el Consorci Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears no ha de tenir pla d’igualtat,
s’està treballant per elaborar-lo ja que la voluntat del Govern
és que tots els ens instrumentals comptin amb un de propi.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 5267/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei del Consorci Borsa d'allotjaments turístics.

Tot i que segons el que preveu la llei, el Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics no ha de tenir pla d’igualtat, s’està
treballant per elaborar-lo ja que la voluntat del Govern és que
tots els ens instrumentals comptin amb un de propi.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 5268/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'Agència de l'Institut Balear de la Joventut.

A l’Institut Balear de la joventut s’està treballant per
elaborar un pla d’igualtat que estarà vigent abans de finals de
l’any 2020 com preveu la llei.
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Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina de Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 5269/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears.

El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
les Illes Balears no ha de tenir pla d’igualtat segons la
normativa, ja que sols disposa de 8 treballadors.

Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina de Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 5270/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei del Consorci Velòdrom de les Illes Balears.

El Consorci Velòdrom Illes Balears es troba en procés
d’extinció.

Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina de Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 5271/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears.

La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i
Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears sí
disposa d’un pla d’igualtat aprovat l’any 2016 i vigent fins al
2019 inclòs.

Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina de Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 5273/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de la Fundació per a l'Esport Balear.

A la Fundació per a l’Esport Balear s’està treballant per
elaborar un pla d’igualtat que estarà vigent abans de finals de
l’any 2020 com preveu la llei.

Palma, 9 d’octubre de 2019
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina de Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 5291/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei del Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears.

Tot i que segons el que preveu la llei, el Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears no ha de tenir pla
d’igualtat, s’està treballant per elaborar-lo ja que la voluntat del
Govern és que tots els ens instrumentals comptin amb un de
propi.

Palma, 22 d’octubre de 2019
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 5295/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'Escola Balear d'Administració Pública
(EBAP).

L’Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP) està
adherida al Pla d’Igualtat de Serveis Generals.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 5296/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

L’EPRTVIB no disposa en l’actualitat d’un Pla d’Igualtat
aprovat, havent-se iniciat la seva tramitació. Estan en fase
inicial de realització d’un diagnòstic de la situació dels
treballadors de l’Ens per establir els objectius d’igualtat a
aconseguir i les mesures a adoptar.

En qualsevol cas, a data d’avui, l’EPRTVIB ja ha implantat
determinades mesures en compliment dels principis generals de
la Llei Balear 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes, entre d’altres:
• Correcció i tractament igualitari de llenguatge emprat a IB3

Ràdio, IB3 Televisió, web corporativa i xarxes socials, així
com en el llenguatge emprat en els documents interns, per
tal de no fer-ne un ús sexista.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=48
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-013.pdf#page=51
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• Tractament no sexista dels continguts, tant informatius com
de la resta de programes de la graella d’IB3 Ràdio i IB3
Televisió.

• Afavoriment, en termes d’igualtat entre homes i dones, de
la conciliació de la vida familiar, laboral i personal dels
treballadors i treballadores de l’EPRTVIB.

• Representació equilibrada de dones i homes en els òrgans
col·legiats de l’EPRTVIB i en els llocs de direcció.

Santa Ponça, 22 d’octubre de 2019
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 5297/19, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal
al servei de l'entitat pública empresarial Telecomunicacions
i Innovació de les Illes Balears.

L’Entitat Pública Empresarial Telecomunicacions i
Innovació de les Illes Balears disposa d’un pla d’igualtat
aprovat l’any 2017.

Palma, 22 d’octubre de 2019
La consellera d’Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7700/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director de
l'AETIB (Agència d'Estratègia Turística de les Illes
Balears) sobre criteris de selecció dels projectes,
pressuposts inicials i finals, transparència i compliment de
l'ITS i estat d'execució dels projectes aprovats a càrrec de
l'ITS.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de novembre de 2019, conformement amb l'article 46.3r del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Turisme i Treball recapti la
compareixença urgent del director de l'AETIB, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, ateses les
controvèrsies suscitades per diferents organismes i entitats i la
manca de transparència després de la presentació dels projectes
a càrrec de l'ITS presentats dia 29 d'octubre pel conseller Iago
Negueruela.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6112/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de novembre de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7664/19, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a necessitat de coneixement del català per
ser director o directora de l'Institut d'Indústries Culturals.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6862/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de novembre de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7692/19, presentat pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, i accepta la retirada de la proposició no de
llei esmentada, relativa a adhesió al Tractat Vinculant de l'ONU
sobre empreses i drets humans i declaració de suport a la
inclusió dels drets socials i ambientals en els tractes de comerç
i inversió.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21.1 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 6 de novembre de 2019,
es procedeix a la publicació de la declaració de béns
patrimonials i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics, per pèrdua de la condició de
diputat de la IX legislatura de la Sra. Maria Antònia Sureda i
Martí.

Palma, a 6 de novembre de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 18, de 31 d'octubre
de 2019.

-  Pàg. 749 i 773. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple, apartat E)

On diu: RGE núm. 7626/19, de la diputada Patrícia Font i
Marbán, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7627/19, de la diputada Patrícia
Font i Marbán, ...

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-018.pdf
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	A la Pregunta RGE núm. 4712/19, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments dels usuaris de l'IBSALUT 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 4713/19, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments dels usuaris de l'IBSALUT 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4714/19, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments dels usuaris de l'IBSALUT 2018.
	A la Pregunta RGE núm. 4715/19, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments dels usuaris de l'IBSALUT 2019.
	A la Pregunta RGE núm. 4741/19, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a objectius i agenda institucional del viatge del conseller de Model Econòmic, Turisme i treball dia 10 de setembre en el seu viatge a Hamburg.
	A la Pregunta RGE núm. 4799/19, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern en relació amb l'impagament per part del Govern central de les ajudes acordades per Sant Llorenç i el Llevant després de la torrentada.
	A les Preguntes RGE núm. 4895/19 a 4899/19, presentades pel diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a plataformes de comercialització d'estades turístiques expedientades per la Conselleria de Turisme (1 a 5).
	A les Preguntes RGE núm. 4940/19 a 4942/19, presentades pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a servei de citacions de consultes externes (1 a 3).
	A la Pregunta RGE núm. 4944/19, presentada per la diputada idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suïcidis a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5034/19, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a promoció dels productes agroalimentaris.
	A la Pregunta RGE núm. 5041/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment del Fons de Seguretat Pública amb la finalitat de garantir als municipis uns serveis de policia de qualitat i eficients.
	A la Pregunta RGE núm. 5042/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocols d'actuacions comunes per a totes les policies locals.
	A la Pregunta RGE núm. 5044/19, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Servei d'Emergències 112.
	A la Pregunta RGE núm. 5206/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de l'Institut Balear de la Dona.
	A la Pregunta RGE núm. 5207/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB).
	A la Pregunta RGE núm. 5208/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
	A la Pregunta RGE núm. 5210/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de la Fundació Robert Graves.
	A la Pregunta RGE núm. 5211/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5212/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres del Centre Balear Europa.
	A les Preguntes RGE núm. 5244/19 i 5293/19, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dietes dels membres i Pla d'Igualtat del personal del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
	A les Preguntes RGE núm. 5245/19 i 5294/19, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a dietes dels membres i Pla d'Igualtat del personal del Servei de Millora Agrària (SEMILLA).
	A la Pregunta RGE núm. 5246/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).
	A la Pregunta RGE núm. 5247/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5248/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de l'entitat pública empresarial Telecomunicacions i Innovació Illes Balears (IBETEC).
	A la Pregunta RGE núm. 5249/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT).
	A la Pregunta RGE núm. 5250/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes dels membres de Gestió d'Emergències de les Illes Balears SAU (GEIBSAU).
	A la Pregunta RGE núm. 5255/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Institut Balear de la Dona.
	A la Pregunta RGE núm. 5256/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes balears (ICIB).
	A la Pregunta RGE núm. 5257/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
	A la Pregunta RGE núm. 5258/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5259/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de la Fundació Robert Graves.
	A la Pregunta RGE núm. 5260/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5262/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Agència d'estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB).
	A la Pregunta RGE núm. 5263/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del SOIB.
	A la Pregunta RGE núm. 5264/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'IBESTAT.
	A la Pregunta RGE núm. 5265/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'IBASSAL.
	A la Pregunta RGE núm. 5266/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5267/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci Borsa d'allotjaments turístics.
	A la Pregunta RGE núm. 5268/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Agència de l'Institut Balear de la Joventut.
	A la Pregunta RGE núm. 5269/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5270/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci Velòdrom de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5271/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5273/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de la Fundació per a l'Esport Balear.
	A la Pregunta RGE núm. 5291/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5295/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).
	A la Pregunta RGE núm. 5296/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5297/19, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'Igualtat del personal al servei de l'entitat pública empresarial Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 7700/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del director de l'AETIB (Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears) sobre criteris de selecció dels projectes, pressuposts inicials i finals, transparència i compliment de l'ITS i estat d'execució dels projectes aprovats a càrrec de l'ITS.

	3.17. INFORMACIÓ
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6112/19.
	Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6862/19.



	 4. INFORMACIONS
	Declaracions de béns patrimonials i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les diputades.

	 5. CORRECCIÓ D'ERRATES
	Correcció d'errates del BOPIB núm. 18, de 31 d'octubre de 2019


